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Musterkodanik sunnib värdparkijaid kukrut kergendama
Märtsi algul Küüni tänaval läbi pekstud ja kodanikujulguse eest tuhande
tartlase tänuga pärjatud
pereisa Jaanuse haavad
on vaevu paranenud, kui
juba saavad tema sama
ennastsalgava nimekaimu õiglustunnet valusalt
tunda kõik autojuhid,
kes elementaarsest
parkimisviisakusest kinni
pidada ei suuda.
Iga päev last Turu tänava lasteaeda viivale Jaanus Tihanovile ei mahu pähe, kui nahaalselt võib kesklinna tööl käiv
rahvas Turu 7 ja 9 ümbrusse
jäävat ala ära kasutada. „Kogu
krempel käib selle ümber, et
see on linna maa ja linn ütleb,
et siia võib parkida kes iganes.
Ja siis pargitaksegi sissesõit
põhimõtteliselt kinni!“ kurtis
ta. „Menetlusteenistus ütleb,
et ei saa midagi teha, liikluskorraldusteenistus jälle ei tee
midagi.“

Kolmandik rahas
Tihanov ei siuna niisama
tagaselja, tema telefonikaamera on intensiivselt töös olnud
juba aastaid. Nii kui mõni järjekordne liiklusgeenius silme
ette jääb, „lendab pilt menetlusse“. „Kui inimene ikka pargib nii perverdina, siis ei saa
seda inimlikult võtta,“ selgitas
vapper mees. „Minu jaoks ei
ole probleem tunnistusele oma
nimi alla panna.“
Sageli kipuvad majarahva
elu kimbutama naissoost juhid. „Vabandust väljenduse
eest, aga emased ju märkidest
aru ei saa – näeb, et parkimist
keelav märk on ees, aga temal on vaja kesklinna saada.
Vaatab märki, vaatab, palju
postini vahet on, aga posti otsas oleva märgi sisu jääb arusaamatuks,“ meenutas ta üht
kokkupuudet. „Pidasin siis
kinni, et kas te märgi otsas
olevat teksti ei pannud tähe-

Põlva Tarbijate Ühistu

Ootame oma töökasse meeskonda

MÜÜJAT!

Töökoht Ülenurme Konsumis.
Kauplus avatud iga päev 9-22.
Väljaõpe toimub kaupluses.
Vajadusel hüvitame sõidukulu.
CV palun saata personal@pty.ee
Täpsem info kauplusest.

Põlva

Neljarattalise sõbra võõra maja prügikonteineri ette poetanud neiu selgitused, et
algselt kümneminutiliseks plaanitud kodukülastusest kasvas välja ootamatu vajadus
pangastki läbi käia, sõnakaid parkimisaktiviste ei veennud. 
KAUR PAVES
le? Aga pean või, on see oluline
või?“

Õnnetu rase
Omavalitsuse tagasiside jätab põhimõttekindla Tihanovi
hinnangul tugevalt soovida.
„Jutt on ikka, et meie eesmärk
pole karistamine ja ainult kolmandik sanktsioone on rahalised. Aga kui inimesed ikka aru
ei saa, siis millest me räägime?“
Liikluskorraldusteenistuse
juhataja Martin Nelis selgitas, et probleemistiku juured
peituvad tõigas, et Turu 7 ees
laiutab liiklusmärk „Sissesõidu keeld“. „Selline korraldus ei
anna valesti parkimise puhul
menetlemiseks alust, kuna
politsei peab rikkumise – sissesõidu – reaalselt fikseerima,“
märkis ta.
Nelis soovitas ühistul vahetada olemasolev liiklusmärk
hoopis „parkimiskeelu ala“
vastu, mille puhul on võimalik valesti parkijat rikkumisest
teavitada ja vajadusel menetleda. „Liiklusmärgi paigaldus
tuleb liikluskorraldusteenistusega kooskõlastada,“ mainis
ta siiski. „Teavitame ka linnakantselei menetlusteenistust
täiendavast järelevalve vajadusest pärast märgistuse muutmist.“
Seni aga peavad Tihanov ja
tema kartmatu sekundant,

korteriühistu esimees Ago Jõgela võitlust õiglasema parkimismaailma eest ise edasi pidama. Paraku võib nii juhtuda,
et isehakanud korrakaitsjatel
tuleb alatute kaebuste tõttu
endal politsei ees aru anda.
„Tegin kord juhiukse lahti, et
inimesega rääkida – ja päev
hiljem öeldi mulle, et ma olla
uksetrossi ära lõhkunud ja
ukse pahupidi tõmmanud,“
meenutas Jõgela üht sellist
juhtumit. „Lisaks väideti, et
ma olla raseda naise peale
räusanud. Hiljem tuli välja, et
temaga rääkida ei saa, sest ta
on parasjagu tööl – käib teine
raseduskuu.“

Swedbanki perverssused
Kui kodumaiseid huligaane annab veel millegagi hirmutada, siis võõraste numbrimärkide ees vajuvad käed
jõuetult rüppe. Nii on kunagisest haljasa last kujunenud
songermaa, kuhu rehvid üha
sügavamaid rööpaid kraabivad. „Nüüd on menetlejate
seisukoht, et kuna muru enam
ei ole, ei saa kellelegi haljasala rikkumise eest trahvi teha,“
kurtis Tihanov.
Eriliselt teeb meestele tuska asjaolu, et nende armsat
kodukamarat kasutab alatult
ära siinse pangandusturu suveräänne valitseja, kes kõr-

Invaabivahendid
müük - laenutus - nõustamine

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel
Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.
Asukoht:
Kalda tee 24, Tartu
Telefon: 55 650 060
www.invaabivahendid.ee

valmajas kontorit peab. „Ühe
naistöötaja Toyota Corolla on
kurikuulsalt läbi aastate perverssustega silma paistnud,“
teadis Tihanov rääkida. „Kas
tõesti on pangatöötajad sunnitud omale kuskilt mingi koha
nihverdama?“
Innustatuna nimekaimu juhtumist Kesklinna keskuse ees,
kus oma võsuke isa kolkimist
pealt pidi vaatama, oleks ühe
pangadaamiga mõned kuud tagasi vastasseis peaaegu füüsiliseks läinud. „Oli siin oma Volvo
kõnnitee ja prügikasti vahele
pannud nii, et mine vaseliiniga
läbi. Küsisin otse, miks ta nii
teeb, mis tal viga on. Selle peale
tuli välja, et olen haige inimene
ja ahistan teda,“ kirjeldas Tihanov. „Tekkis juba tunne, et tahab lüüa mind. Pakkusin välja,
et toon lapse ka ligemale, saad
ka ehk kuulsaks.“

Eramajja ei kipu
Swedbanki pressiesindaja
Mart Siilivask möönis, et eelmisel aastal laekus asutusele
tõesti korteriühistu esimehelt
foto valesti pargitud sõidukist, kuid probleemi taaskerkimisest ei ole pank teadlik.
„Auto oli Dorpati kontori
töötaja oma ja me rääkisime
selle töötajaga ning olukord
lahenes,“ lisas ta. Siiski lubas
pangaesindaja omalt poolt

Juuni
lõpuni
AKNAD
kuni

majarahvale meelde tuletada,
et nad parkimisel arvestaksid
kõikidele kehtivate reeglitega
ning võimalusel jätaksid autod
spetsiaalsetesse parklatesse
või tuleksid tööle jala või ühiskondliku transpordiga.
Lõppude lõpuks taandub
asjaosaliste hinnangul kõik
austusele. „Kui eramaja ees värav lahti on, siis ei lähe ju keegi
sinna parkima, olgugi kolm
vaba kohta. Aga siin on ka ju
eravaldus, mis sest, et 60 inimese peale,“ selgitas Jõgela.
Omavalitsuse põhjendus,
et korraldustele vilistavate
juhtide taltsutamiseks ei jagu
menetlejaid, aktiviste ei veena. „Kui viis-kuus autot järjest
seisavad, saaks menetleja sealt
oma päevapalga ju päris kiiresti kätte, 15 minutiga annaks
need trahvid välja kirjutada,“
soovitas Jõgela.

Viis šokki päevas
Seda enam, et mujal linnas
kalduvad staažikad roolikeerajad kontrolöridega sootuks
tihedamini ja intensiivsemal
toonil kokku puutuma. „Mulle ettevõtjana on südalinnas
kaheksa minutiga trahv ära
tehtud, sest „me ei tuvastanud
kauba laadimist“. See, et ma
arvutiseadmed üles kliendile
ära viisin, pole siis nende jaoks
laadimine, kuigi pool tundi on
see lubatud,“ meenutas Tihanov. „Samal ajal viib saiakaupmees tänava teise otsa oma
kaste 20 minutit.“
Seniks aga peavad härrased
tervise ja inimsuhete arvelt
altruistlikku võitlust jätkama.
„Minul on maja ees, kui siin
vähegi rohkem viibin, neli-viis
juhtumit päeva jooksul. Kas
mul on tarvis oma vererõhku
nii tihti üles ajada?“ päris Jõgela retooriliselt. „Mina oma
maasturiga pressin muidugi
igalt poolt läbi, aga mida teised
tegema peavad?“ täiendas Tihanov.

-65%
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Kehtib, kui
tellite korraga
aknad,
aknalauad,
paigalduse
ja sisepalede
taastamise.

Järelmaksuvõimalus kuni 6 kuuks (intress 0%)
Palju eri mõõdus valmis aknaid laos!
Aleksandri 1-4, TARTU
aknaari@city.ee
Tel 736 6886,
www.aknaari.city.ee
5645 2502, 501 6158
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Kuidas kliendile külma teha?
Kauaoodatud Baltimaade esimene külmajaam
alustas lõpuks ometi tööd, ent mida see
tõsiasi lihtinimese jaoks
tähendab?

tussumma tagamaid. Summa
17,89 eurot sümboliseerib
heategija jaoks raekojahoone
valmimise daatumit. Ka Sepa
staadioni toetuseks on piskuga
läbi ajav pensionär soetanud
viis sponsorkohta viiekümne
euro eest.

Aadressile Turu 16a kerkinud Fortumi au ja uhkus läks
maksma pea kuus miljonit
eurokupüüri ning ulmeline
ehitis hakkab 13-megavatise
võimsusega jahutama kesklinna äripindu eriti ökol moel.
Vajalik ressurss ammutatakse
otse meie armsast Emajõest ja
sealjuures ei tee protsess kärbselegi liiga.

Jaan mustsõstraga
Pidulikule avamistseremooniale oli end kohale sättinud
alati Taaralinna progressi
eest võitlev härra Jaan Muna.
Seitsmekümne viiendat aastaringi veeretav entusiast astus
lavale kohe, kui kallite kingadega prominendid oma viimased sõnad veeretanud olid.
Lihtne mees Muna haaras
käbedalt mikrofoni ning pani
teele kuumad kiitused keskkonnasäästliku külmajaama
rajajate suunas. Korraliku külalisena polnud kõneleja kingitustki unustanud – ülevas
meeleolus oraator ulatas ettevõtte juhatuse esimehele Margo Külaotsale mustsõstraistiku. Kingitus olevat timmitud

Südamlikud sildid

Uue imejaama säästlikkus osutus sedavõrd
ilmselgeks, et isegi
kriitilisema meelega kodanikelt võis kuulda vaid
ülistuslauseid.  STEN SANG
eesmärgiga ühel päeval selle
põõsa marjadest veini saamiseks.
Viksi ja viisaka sündmuse
kõige koloriitsem kuju, sageli
pigem kriitilisemat tooni hoidev Muna pani seekord kõigile
südamele, et õige asja tegijatele
ei maksa roikaid kodaratesse
loopida. „Rahvas ootab tegusid
ja neid ma siin Tartus näen!“
põrutas ta. Hilisemas vestluses
paljastas vanahärra Raekoja
platsi kellade renoveerimiseks
üle kantud müstilise anne-

Endine Pärnu linnapea ja
praegune riigikogu liige Toomas Kivimägi hoidis oma
kõne reipa ja humoorikana.
Mees lubas külmajaama idee
kindlasti suvepealinna endaga
kaasa viia. Lõpetuseks andis
Kivimägi soojatootjale lahke
loa oma klientidele mõnuga
külma tegema hakata.
Pärast energilisi avakõnesid
lõiguti lint traditsiooniliselt
juppideks ning ekskursioon
hoone peal võis alata. Valged
Fortumi logoga kiivrid päid
ehtimas said kõik huvilised
giidi järel majja siseneda. Olulist kära ega müra pumpade
juures kurtma ei pidanud ning
erinevad torud ja ülekanded
rõõmustasid silma.
Väga uhke tunne oli vaadata
massiivsete torude peal emakeelseid kirjeid vee liikumise suuna kohta. Üldjuhul on
taolistes tööstuslikes hoonetes märgata olnud kas vanast
ajast venekeelseid juhendeid
või suvalist ingliskeelset infot. Tekkis kohe õnnis Balti

jaanidel

keti fiiling: Tartu on hakkama
saanud vägeva edasiminekuga
linnaruumi ja kuluvahendite
haldamises ja näitab eeskuju
tervele Baltikumile. Lisaks silma paitavatele emakeelsetele
viidetele torudel puhkas keskkonnateadliku ajakirjaniku
hing ning tundis uhkust oma
ökoloogilist jalajälge vähendava kodulinna üle.

Sihiks Lõunakeskus
Fortum Tartu juhatuse esimehe Margo Külaotsa sõnul
on kaugjahutus hinnalt konkurentsivõimeline: „Selle kasutuselevõtt vähendab ligi 90%
võrra tavajahutuse tarbeks vajalikku elektrikulu. Tartu puhul väheneb süsihappegaasi
emissioon 70% võrreldes tavalise jahutussüsteemiga,“ rõhutas ta.
Jahutuse jõudmiseks klientideni on kesklinna alla rajatud
1,6 kilomeetrit kaugjahutusvõrku. Külmajaam kasutab
jahutuse tootmiseks tööstuslikke jahutusseadmeid ja lisaks Emajõe külma vett. Avamispäevaks oli jaam juba nädal
aega tootnud külma värskele
Kvartali keskusele ning Piro
govi platsi kõrvale rajatud hotell Lydiale. Algaval suvel on
ettevõttel plaanis Aardla tänava lõppu rajada Lõunakeskuse
tarbeks veel üks jahutusjaam.
STEN SANG

LAUSEGA
Võitlejate kohvilaud
Vabadusvõitlejaid koondavad MTÜ-d Eesti vabaduse eest! ja 20. Augusti Klubi
korraldavad ühise koosoleku
täna kell 14 TÜ ajaloomuuseumis. Ei puudu ka kohvilaud.

360

eurot andis linn pensionäride organisatsiooni Kodukotus seeniormeeste klubi ruumide remondiks.

Au Kemmerlingile
Linnavalitsus otsustas tunnistada bussipeatuste hoolduse hankel nii lääne- kui ka
idapiirkonnas edukaks OÜ
Kemmerling pakkumused.
Läänes oli kogumaksumus
15 704 ja idas 15 712 eurot.

Laulikute triumf
Tartu naiskoor Emajõe Laulikud jõudis Poolas Krakovis
toimunud rahvusvaheliselt
koorikonkursilt Cracovia
Cantans 2016 tagasi hiilgavate tulemustega: naiskooride kategoorias hinnati nad
sedapuhku parimateks.

Sõprus hotellis
Täna kell 13 avatakse hotellis

Pallas uus Soome aukonsulaat – mõistagi on uueks aukonsuliks nimetatud hotelli
omanik Verni Loodmaa.

Tarbija digikeerises
17. ja 18. juunil toimub Dorpati keskuses konverents
„European Contract Law in
the Digital Age“, kus lepinguõiguse tipud räägivad tarbijaõigustest digitaalajastul
Airbnb, PayPali ja Bitcoini
näitel.

Tige maasikas
Pühapäeva varahommikul
otsustas joobes 28-aastane
naine rünnata ööklubi Maasika turvameest. Eelnevalt
olid turvatöötajad sekkunud
naise ja teise klubikülastaja
vahel puhkenud tülisse.

Leivad ühte?
2020 elanikuga Haaslava
vald otsustas teha haldusreformi käigus ühinemis
ettepaneku Ülenurmele.
Teatavasti seab reform uute
omavalitsuste miinimumnõudeks 5000 elaniku olemasolu.

Amet on hinnas
Täna lõpetab kutsehariduskeskuse suvine lend kutse
spetsialiste, keda tänavu on
lausa rekordiliselt 850 noort.
Väga heade õpitulemuste
eest saavad kiituskirja 37 kutsekeskharidusõppe lõpetajat.

Hinnad kehtivad kuni 26.06.2016

Osale jaaniloosis!

Nõo

Šašlõkiliha
kuubikud, 1 kg

Osta 15.06-26.06 Prismast vähemalt
40 € eest kaupa ja täida loosikupong.

2

99

8x

Finlux 50” Full HD
Smart LED-TV televiisor

Somersby

Siider 4,5%

Alexander

õuna, pirni
24 x 330 ml, 7,92 l (1.70/l)

Õlu 5,2%

13

49

24 x 568 ml, 13,63 l (1.10/l)

14

99

+ pant 2.40

Prisma kinkekaardid
väärtusega 100 €

+ pant 2.40
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada teie tervist.

40x

Šašlõkkele!
-31%

Mustang

Ühekordne grill

1

99

Tavahind 2.90

Rakvere

-42%
BBQ kaste

440 g (6.25/kg),
470 g (5.85/kg)

2

75

Tavahind 5.19

Peekonigrillvorst
900 g (2.66/kg)

2

39

Tavahind 4.09

-41%

3

Prismas
on üle 60
erineva
šašlõki

4
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Sumin suleb ajutiselt uksed
Klubi Cleo lõpetas
aprillis. Kohe paneb
uksed kinni Sumin. Et
uue operaatori käe all
pärast värskenduskuuri peatselt jätkata.

Söögikohad Turu tänaval jätkavad tegutasemist, ööklubi enam
mitte. 
RASMUS REKAND

Turu 21 lustiasutuste
ajalugu küündib sajandi algusse. 2001 startis eksootikale rõhuv ööklubi Pattaya.
Kuumaks köeti läbi kahe
korruse nii peod kui saunad. Tänava tasapinnal toimetas austriapärane pubi
Tirol. Aastal 2010 alustas
Ahi, pubist sai Sumin. Kiirtoitu pakkus nurga peal
Ahjualune.

Ööklubi aeg ümber
2014 sündis Cleo, lokaal
jäi Suminaks, operaatorina
alustas Pattaya OÜ, kes sel
nädalal joone alla tõmbab.
„Ööklubi kahjuks me selles
majas toimima ei saanudki,“
tõdes äri juht Liis Peterson.
„Ilmselt on põhjus ka selles,
et inimesed lihtsalt ei käi
enam nii palju klubides kui
varem. Kuna opereerisime
kogu maja, kuid ööklubi tegevust jätkata sellisel moel
ei olnud enam võimalik ja
rentnikuna sinna muud
otstarvet leida keeruline
– nõuaks suuremaid investeeringuid – siis ei näinud
enam ka motivatsiooni jätkata vaid söögikohaga.“

operaator saaks enne hooaja hakku end aegsasti sisse
seada. Pattaya hingekirjas
olnud 7 inimest on Petersoni sõnul tööjõuturul kuum
kaup ning kõik leidmas endale hõlpsalt uut teenistust.
„Toitlustus on mulle jätkuvalt südamelähedane, seega
ei ole välistatud, et kunagi
tulevikus selles valdkonnas
enam ei tegutse,“ kostis Peterson enda
tuleviku kohta,
Müügi eesmärk oligi kesken- ent praegu taduda linnajuhtimisele. Mihab aja maha
võtta. Ettevõttut asja korraga ei jõua ega
te maksuvõla
soovigi teha.
ning muud kohustused lubas
Ajalisel valikul lähtuti jooksvalt klaarida.
Maja ise kuulub eelmipõhimõttest, et tulevane

sest aastast OÜ-le Wipestrex Kinnisvaraarendus,
ent rentnikega tegeleb OÜ
Miranda. Juhatuses seisab
Kevin Semilarski nimi,
aga läbirääkimisi võimalike uute tulijatega peab
ta isa Valvo. Abilinnapea
kinnitab, et pole otseselt
enam sealse maja toimetamistega seotud, ent hiljutine maja müügileping
sõlmiti koos rendikohustusega.

Toidukohad jätkavad
„Müügi eesmärk oligi
keskenduda linnajuhtimisele. Mitut asja korraga ei
jõua ega soovigi teha. Paraku otsustas praegune operaator lõpetada,“ selgitas

Semilarski. „Täna on selge,
et esimesel korrusel jätkab
pitsakohvik. Kokkulepe on
sõlmitud. Esimesel korrusel
asub rentnikuna tegutsema
uus operaator, kes juulikuus
on planeerinud teha ümberkorraldustöid, peale mida
avatakse lokaal taas augustikuus.“
Seega Sumina nimi ja
toidukoht ühes populaarse kolmapäevaõhtuse mälumänguga säilivad. Uue
tulija palvel aga tema nime
avalikult välja veel ei öelda.
Ööklubi enam majja ei
planeerita. Jutu tasandil on
vilksatanud läbi spordiklubi, kontoriruumid ja isegi
majutusasutuse ideed, ent
nende realiseerumise kohta

selgus puudub. Semilarski
sõnul on hoone ülejäänud
kahe korruse vastu üles näidatud elavat huvi, osapooli
on mitmeid, ent kuni lepinguile käsi alla pole pandud,
pole ka millestki rääkida.
Selgus aga võib saabuda
juba sel kuul.
„Tõsi ta on, et minu tegevused selles majas ulatuvad
juba päris kaugele ajalukku.
Sellepärast ma väga soovingi, et seal asjad soiku ei
jääks. Linna tööle asudes
andsin oma ärid poja juhtida ning olen rõõmus, et ta
teeb seda innukalt ja südamega. Vahel nõu tuleb ikka
küsima,“ selgitas Semilarski
oma rolli.
RASMUS REKAND
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Operatsioon pani vanahärra südame rõkkama
Nädalane külaskäik Maarjamõisa haiglasse
kinkis endisele geodeedile Ado Hallikule
sedavõrd imelise elamuse, et ta asutuse
vanainimeste spaaks ristis. „Enne lõikab, siis
ravib ja lõpuks häälestab uuesti elule,“ kõlab
vaimustunud pensionäri iseloomustus raviasutusele, mis viljakale loomekunstnikule
lisakütust kinkis.

Sõnaka pensionäri Ado Halliku tänulugu kuulub
kõikidele, kes teda haiglas lõikasid, lappisid ja
lohutasid.
KAUR PAVES

Esmaspäev
Olin terve päeva üksinda. Ei tea, kas kontrolliti minu
närvikava, et kuidas erakluses vastu pean. Hästi pidasin!
Nimelt mulle meeldib hullupööra vaikus ja üksindus.
Vaikne sviit oli kui palsam minu hingele ja enne minu
mootori remonti andmist peab ikka vaikust koguma.
Ja siis see algas! Ma mõtlesin, et algab inimpesu hooaeg. Pesukordi oli olnud ka kodus, aga see siin oli pesuvahetuste finaal – kolm korda päevas.
Päeva lõpuks anti kõhulahtistit, s.t pesti mootori ümbrus puhtaks. Muidu võib jamaks minna. Enne magamaminekut manustati käsipostiga hirmuvastane tablett.
Minul hirmu polnud. Tablett sai manustatud ja alla hirmutatud.

Teisipäev
Üks tablett hommikul kuiva napsu ja opile. Sain aru, et
kui kunded rohkem kardavad, ei mõju see tulemustele
hästi. Sisenesin esimesse tsehhi. Karussell hakkas pöörlema. Mõtlesin, et lähen „ööbikuid“ kuulama. Ei lastud.
Panin mõttes teise käigu sisse. Läksin katkisest füüsilisest kehast gaasilisse, s.o astraalsesse. Mõtlesin, et kui
ei lasta ka seal olla, kolin kõrgemale ja vaatan lugu ülalt
alla. Lubati.
Nüüd siis tõmmati mind ikka täiega liistude vahele.
Nahk kahte lehte, „relakaga“ eest rinnak pooleks ja rikkiläinud lihas (süda) oligi näha. Mina näinud pole, teised nii
rääkisid. Hakkasin mediteerima. Jälle segati. Äratati ülesse. Küsisin, kas on kolmapäev. Ei olnud. Meeshääl ütles,
et kaks minutit puudub veel. Panin silmad uuesti kinni.

Kolmapäev
Avasin silmad. Nägin, et olin olnud nagu ristisõjas. Suur
oda oli mulle kõhtu torgatud. Ei näinud korralikult. Lähivaateprillid võeti enne oppi ära. Ajasin silmarattad suuremaks. Nägin nüüd jämedat toru, mis kohe välja tõmmati. Tahtsin näha auku, mis järele jäi, aga profid panid
augu kohe kinni. Mõtlesin, et ju keegi tahtis sinna pesa
teha, sellepärast.
Vaatasin, kus ma olen. Ahhaa! Tulin opilt: seega ühest
tsehhist teise. Nägin ka tsehhiarsti. Oli proff. Andis oma
tehnikaspetsialistidele-roosinupukestele käske mind
rohtudega milligrammide kaupa turgutada. Taipasin, et
minuga tehti peenhäälestust. Mõtlesin endamisi – olen
tegelenud geodeedina sama häälestusega, ainult et millimeetritega, ja võtaks end profile sappa. Ei võetud. Neil
teine ala.
Siis tehti üllatus! Toodi 1960. aasta soskupudel, millest ulatus välja plastpiip. Mulle tuli kohe noorus meelde.
Universaalne riist oli. Näitas täituvust kuni 250 ml. Kui
pudeli ümber pöörasid, näitas see sissejoodud olukorra
kaduvust ja viimane näit oli 200 ml. Kuhu ülejäänud 50
ml kadus, ei tea. See pidi olema loomulik kadu. Pudel
sobis nii lastele piima kui meestele viina joomiseks. Sellest siis ka selline nimi.
Heakene küll! Mõtlesin, miks pudelis vesi ja piip. Lähenesin loominguliselt! See ju tagurpidi vesipiip. Seda
ei tõmmata, vaid puhutakse. Kasutasin piibu ja pudeli
kuju ära. Sain kokku bassklarneti, olgugi, et puudusid
pillil augud. Pilli nime sain teada, kui mängisin kunagi
noorpõlves puhkpille.
Ajasin esimese törtsu välja. Sai mängida küll, aga ainult
ühte nooti. Kuulatasin, pidasin Beethoveni pikka pausi.
Vaikus. Ajasin julgemalt joru. Oh, kus alles algas tõeline
märul. Sapist poisid kõhus ajasid end alt üles välja. Tulid
kaema, milline idioot seal pilli kääksutab. Poisid tagasi ei
läinudki. Suunasin nad papist kaussi. Seal jäid nad rahulikuks, kartsid vist valgust.
Aga minu kannatusi suurendati veelgi. Toodi läbipaistev mask. Mõtlesin, et algavad manöövrid. Ei alanud.
Pandi hoopis see asjandus pähe ja lasti sisse-välja hingata.

Neljapäev

Laupäev

Kanüülid, mõõdikud ja nende pikendused ronisid kaela,
kõhu ja selja alla. Öösel püüdsin neid keha alt välja tõmmata. Masinad hakkasid hädaldama ja lahtiläinud jupid
karjusid kõvasti. Tehnikaspetsid-roosinupukesed lendasid kohale ja parandasid vead kähku ära. Hommikul olin
üleni täksitud.
Väikese segaduse tõttu toodi kohe süüa. Hea supp oli.
Tehnikagrupp tiris oma tagurpidi töötava vesipiibu jälle
kohale. Mõtlesin, et mängin täna teist pilli. Panin flöödi,
s.t pudeli, pikali huultele. Vett tuli pudelist mehemoodi.
Spetsid keelasid edaspidise katsetuse ära. Olin märg.
Kurat! Sapipoisid jälle platsis nagu ahjualused. Jälle jäin
supist ilma. Oli toodud ka keedumuna. Kasutasin juhust.
Päev veel pikk ees. Mõtlesin, et harin natukene roosinupukesi minu elu imeliste juhtumiste kohta. Mul lubati
jalad põrandale panna ja selga sirutada. Keerasin näoga peatsi poole ja mis … telekas näitab pilti. Ta näitas
küll rohkem kujutava geomeetria taolisi pilte ja üles-alla
kulgevaid siksakke. Kõik kujundid laulsid aeg-ajalt, aga
mina neist aru ei saanud. Kui üks hakkas jälle tuttavalt
kisama, olin targem, teadsin, et olin siputanud endalt
jälle kanüüli lahti.

Kohe tundsin, et tuleb eriline päev. Roosinupukesed käisid
iseteadvalt ringi: tsehhijuhatajast arst andis neile ju väärt
mõtteid minuga tegelemiseks.
Varsti olingi ilma okasteta siilkaktus. Vaat, mis koos välja
mõeldi! Kanüüle enam polnud. Oot-oot! Üks ju veel oli,
seal allpool naba, varjatud kohas. Järsku oli kuidagi vaikseks jäänud; kõik olid kuhugi kadunud. Jäi vaid üks, meist
idapoole jääva suurrahva liige – tõeline roosipõõsas. Hakkas mind „viimaseks võidmiseks“ ette valmistama. Näitas
mulle, kui tähtis on tegeleda uriinitopsiku sees oleva vedeliku uurimise-puurimise-mõõtmisega.
Ja siis see algas. Alt kanüüli ikka kätte enne ei saa, kui
teha talle väike libedust tekitav süst. Roosipõõsas volksatas minu poole silmadega ja hakkas kanüüli aeglaselt välja
tõmbama. Ma mõtlesin, et vaakumpump pandi tööle ja
viimane süütuseraasuke viidi kanüüli väljumisega kaasa.
Pidasin vapralt vastu. Temal vist oli selline tunne, et võttis
esimese meessünnitaja vastu. Kell oli 12 lõunal. Ma oleksin
talle medali andnud, vapruse eest!
Aga päeva ülejäänud osa oli lihtne ja hea: uks lahti, üle
koridori 3. tsehhi ja paistiski minu armas sviit number 5. No
inimene, mida veel soovida oleks? Vaatasin välja. Malmplaadid vastasmaja seintel, kunstlikult rebaseroostega kaetud. Issand, selleks vajati ju hapet! See olevat kunstipärane.
Mõned on peast lohakaks muutunud, mõtlen.

Reede
Täna õpetasid südameõed mind tõeliselt jooma. Võtsid
minult juhtimise üle. Mina pidin päevas 3 l vett jooma,
nende osa masina kaasabil + rohud 1,5 l.
Hakkas igav. Vaatasin, et aega on. Mõtlesin, et teen veel
ühe tunni roosinupukestega. Teemaks valisin inimestevahelised suhted Nõukogude Liidu aegadest.
Oli juba vabariik, aga mina viibisin sageli Narvas komandeeringus. Ma pidin minema mõõdistama Narva ühte
üleliidulise alluvusega ettevõttesse. Sealt oli töö tellitud,
direktori allkiri oli all ja puha. Ulatasin tema enda poolt
koostatud dokumendi talle tagasi ja palusin tööluba. Sellistel meestel oli siis võimu nii palju, et seda voolas nagu
pangest üle ääre. Roosinupukeste tõllarattad said suuremad gabariidid.
Ja kus siis alles hakkas direktori suust rõve, eesti keelde
tõlkimatu sõim. Kohalikud kuulasid ja värisesid. Ma vana
kooli poiss. Need ju rauast tehtud. Lõpuks jõi direktor klaasitäie vett. Kasutasin võimaluse ära. Võtsin tühja valge paberi ja tegin talle ettepaneku kirjutada avaldus tööst loobumise
kohta; anna selle kohta enda allkiri ja vale väljakutse eest
trahviks 1/4 eelarvelisest hinnast ning lähme lahku. Direktor
haaras kohe sulepea ja kirjutama.
Kurat! Kirjutas õhus, paberi kohal! Hakkas mõtlema, et
neljandik on ikka üüratult suur raha. Raha oskas ta lugeda.
Käratas ametiühingu esimehe kohale ja sõimas ta läbi. Mille eest, ei tea, ning lisas:“Ja nüüd täidad selle eestlase kõik
soovid, olgu millised tahes! Selge!“Muidugi oli vaesekesel
niigi kõik selge.

Pühapäev
Mõtlesin, et sviidis saab laiselda, aga ei. Peab tööd tegema.
Viimaks mõtlesin töö liigi välja: peab end terveks magama.
Jälle segati. Selles tsehhis tuleb teha ju järelhäälestus.
See Riide-poiss valitsusest pole sellest midagi kuulnud.
Mingu kooli ja õppigu! Või kuulaku vana kooli tegijaid!
Kohale toodi vanad head riistad: tagurpidi vesipiip ja
mask. Selle tsehhi näitsikud olid elukogenumad ja vanemad. Selgitati, et piip olevat minu kopsu kosutaja. Langenud kops tuli sirgeks ajada.
Vaatasin teist riista – maski. Naersin. Tuleb vist Vene TV
sarja „Maskide sõu“ jätk. Meie palatis on igat sorti rahvast.
Teeme ära! Ei lubatud. Hakkasin jälle puhuma. Nüüd lubati
mul juba tehnikaga tutvuda, ise keerata nuppe vajaliku tasemini 5. See number mulle meeldis. Noorest peast elasin
korteris 5, olin koolis tagamängija number 5 ja õpinguraamatus olid üle poole viied.
Saan aru, et tervis tuleb mühinaga tagasi. Mühin on, kohinat pole. Teised ütlesid, et kui tuleb ka kohin, välja ei lasta. Mul tuli kohe minu kõhuauk meelde. Panin kohina koha
plaastriga kinni.
Teen kokkuvõtte. Mis meil siin on? Kapitaalremondist
tulnud mootor, muide sisse sõidetud, roosinupukeste abiga. Remondimehed ütlesid, et asume siis tegelema keretöödega, s.t jalgadega. Tuleb vist vaim valmis panna.
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eTTeVÕTJad SooViTaVad:

rohkem kui 50 tööturul hinnatud eriala!

Vali TUleVikU
meiSTriTe kool!

„Kui ma vanaemale
seletaksin, siis mehhatroonik
paneb masina tegema õigeid
asju õiges järjekorras.”

dokumentide vastuvõtt põhihariduse baasil erialadele

20. JUUniST - 29. JUUnini

riiVo riVimeTS

keskhariduse baasil erialadele

mehhatroonika eriala

20. JUUniST - 5. aUGUSTini
Tehnikakool

ToidUkool

Ärikool

KesKhariduse baasil

KesKhariduse baasil

KesKhariduse baasil

Noorem tarkvaraarendaja (veebispetsialist)

2a

Kokk (ka sessioonõpe)

2a

UUS! Väikeettevõtja (sessioonõpe)

2a

IT süsteemide nooremspetsialist

2a

Kelner (sessioonõpe)

6k

Ärikorralduse spetsialist

2a

Sõiduautotehnik

2a

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (sessioonõpe)

2a

Raamatupidaja (ka sessioonõpe)

2a

Automaaler

1,5 a

UUS! Lihakulinaaria (sessioonõpe)

1a

Sekretär (sessioonõpe)

2a

Sõidukite kere- ja värvitööde meister (sessioonõpe)**

1a

Kondiiter

1a

Müügiesindaja (ka sessioonõpe)

2a

UUS! Turvasüsteemide tehnik (töökohapõhine õpe)

1a

Pagar (sessioonõpe)

1a

Müügikorraldaja (töökohapõhine õpe)

2a

Mehhatroonika

2a

UUS! Meisterkondiiter (sessioonõpe)**

6k

Sisetööde elektrik

2a

UUS! Väikemasina, mootor- ja jalgrattatehnik

2a

UUS! Veoauto- ja bussitehnik

2a

Põhihariduse baasil

Põhihariduse baasil

Põhihariduse baasil

Toitlustusteenindus

3a

Bürootöö

3a

Pagar*

1a

Müüja - klienditeenindaja

3a

Müüja - klienditeenindaja (töökohapõhine õpe)

1a

Laotöötaja

3a

Sõiduautotehnik

3a

haridusnõudeta

Autokeretehnik

3a

Abikokk*

1a

Automaaler

3a

Abipagar (heV-õppijale)*

1a

Keevitaja

3a

Koostelukksepp

3a

Metallilõikepinkidel töötaja

3a

KesKhariduse baasil

ilUkool

ehiTUSkool
KesKhariduse baasil

KesKhariduse baasil
Juuksur

1,5 a

Spaateenindaja

1,5 a

Rätsepatöö (sessioonõpe)

2a

Puhastusteenindaja-juhendaja (sessioonõpe)

6k

Rekreatsioonikorraldus

2a

Põhihariduse baasil

Reisikonsultant

2a

UUS! Kergete rõivaste rätsep

3a

Turismikorraldaja

2a

Rõivaõmblus

3a

Giid

2a

haridusnõudeta

Hotelliteenindaja

2a

Puhastusteenindaja (sessioonõpe)*

Majutusteenuste korraldus (sessioonõpe)**

1a

1a

Ehitusviimistlus (maaler)

1a

Pottsepp

1a

Tisler

2a

CNC töötlemiskeskuse operaator

6k

Põhihariduse baasil
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

3a

Ehitusviimistlus

3a

Tisler

3a

UUS! Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp*

1a

UUS! Plaatija (sessioonõpe)*

6k

haridusnõudeta
Puidupingioperaator (heV õppijale)*

Põhihariduse baasil
Majutusteenindus

6k

3a

3a

TUriSmikool

Avaliku sektori asutuse finantsist (sessioonõpe)**

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia

Sisetööde elektrik

1a

5k

3a

3a

Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik*

1,5 a

Kokk

IT süsteemide nooremspetsialist

haridusnõudeta

Logistiku abi (ka sessioonõpe)
UUS! Arhiivikorrastaja (töökohapõhine õpe)

3a

tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1 / khk.ee/vastuvott / tel 736 1859, 736 1863 / info@khk.ee / FB/kutseharidus

1a
* ainult kutseõpe
** jätkuõpe
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ROCKi kolm punkti
Queeni Tallinna kontserdil saatis
Rocki kossutiim ühes toetajate,
asjapulkade ja tantsutüdrukutega
härdalt hingusele läbi kogu sajandi klubi vapil rokkinud nime.

KVALITEETNE EESTI MÖÖBEL

SUUR LÕPUMÜÜK
JUUNI LÕPUNI

KIIREMATELE SUUREM VALIK

TUGITOOLID

DIIVANID

ALATES

ALATES

99

299

TARTU Teguri 39 II korrus

OÜ PLEKK-KATUS
• Katuse- ja seinaplekk
• Lisaplekid
• Roostevaba-, vask-, messingplekk
TARTU
Riia 136C
Tel: 5343 0334, 739 0196
katusplekk@gmail.com
www.plekk-katus.com

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

TALLINN
Kadaka tee 4
Tel: 506 5659, 65 65 782
info@plekiladu.ee
www.plekiladu.ee

POOLE HINNAGA!

FUEGO

Export Design
Otse Rummu tehasest!
ta
Vaahe!
€
ko

1.398

CE-sertifikaadiga,
(tavahind 2.500 €)
Tasuta transport
(kuni 30.6.2016)

HELISTA +372 5044 188
info@ultimatemarket.com

May ja Bryani kirjutatud hittloo viimase salmi sõnad, mis ülikooli spordihoones
kõlanud loendamatu arv kordi, ent millele
vaevu keegi seal olles süvitsi läheneb, kõlasid tolles õhtus erakordselt märgilistena:
Buddy, you‘re an old man, poor man,
Pleadin‘ with your eyes,
gonna make you some peace some day
You got mud on your face, big disgrace
Somebody better put you
back into your place

Närtsiv staar
Saku õlletehas troonis hunniku hooaegu justkui snaiper Kullamäe oma hiilgeaegadel – olgu kaitse kui
tihe tahes, ikka sopsas
korraliku kopikakolmese eelarvekorvi. Nii üsna
lojaalselt ja
harjumuspä ra selt ,
vaid üks
hooaeg
jäi „vigast u sega“
pisut poolikuks.
Tänav u
tuli sõnum,
et
Rocki
(konkreetse
õlle, mitte tootjafirma) tervis pole
teps mitte kõige tugevam.
Endist lavalist hiilgust staaris
lihtsalt pole. Müüginumbrites kajastub
maitse. Või siis vastupidi. Ilmselt tuleks
pillid üldse lähitulevikus kokku pakkida.
Asja teda siis enam promoda, raha kulutada. Liiatigi on korvpallibränd Rock ammu
omaenese identiteediga lämmatanud kunagi Lõuna-Eesti turul tuntuse järgi janunenud joogi. Saku klubinimesse aga lihtsalt ei passi. Tartu Ülikool / Saku? Miski
filiaal või?
Niisiis, varasemast tuntud helde „esikahur“ nihkub pingiotsa suunas. „Mängida“

saab, küll vaid loetud minutid ning „silmi“
tuleb vaid ükshaaval joone pealt, mitte
triona kaare tagant.

Mineviku embuses
Rocki saapaid proovinud Postimees virutas aga peale kuid kestnud tööd ja enesehaipi pidurid plokki. Teabetehnikates
vilununa ei hakatud spordiklubi juhtmeid
liigse informatsiooniga üldse kurnamagi,
küll loevad ise pärast trenni ajalehest, et
diili ei tule. Kui uskuda tartlaste jutte, siis
just sellise välgunoolega Eesti Meedia sähvatanud.
Miks, küsivad kõik? Lendasid ju varem
pealinna poolt hoopis fraasid „pikaajaline
ja vastutustundlik projekt“, „sisuliselt oleme kokku leppinud“ ja „tahame oma õla
alla panna“. Millise eesmärgi turundajad
endale toetajana üldse seadsid? Suurendada Postimehe tuntust pole vist eriti võimalik. Paisutada toote müüki? Mainekujundus? Välisturud?
Tartulikkus? Kõrvalt
vaadates võhiku pilguga ei leiagi ühtki mõõdetavat
a mbit sioon i,
mida korvpallurite tuules
realiseerida
õn nest u k s.
Ega ometi
Maakri tänaval seda alles
nüüd taibatud? Metseenlus? Miks mitte!
K lubi pa l k a s
nimeka nõustaja, et
ühes toetajate ning fännidegagi luua satsile uus,
senisest eristuv bränd. Mis aga haagiks sappa senised väärtused ja tugevused, olles ühtviisi nii Tartu kui Postimehe
näoga. Kumma oma vähem või rohkem
peale jäämas oli, teavad vaid asjaosalised.
Klubi ei tahtvat vanast lahti lasta, lajatas
pealik Nuutmann nurjumise põhjuseks.
Soov oli siis täiesti puhtalt lehelt alustada? Kuidas üldse saakski (kui nii absurdne
soov kellelgi reaalselt oleks) raiuda puruks
kõik need emotsiooniniidud ja mälestuste
juured, mis publiku saali sunnivad, justkui
rähnipoja puu otsa? Loogilisem tunduks

TÜ/...

olemasolev kirg ühes tähelepanuga endale
sobivatesse värvidesse toonida. Üleöö võimatu, ajapikku mitte.
Või sai määravaks spordiklubi soov
luua alus enda brändile? Mis ei oleks nagu
Rocki seni, kellegi teise oma. Olla kohalik
Žalgiris, Olympiakos, Warriors. Näiteks
Tartu Spirit (sõnast vaim, mitte piiritus).
Kus raha ei karju üle. Kelle toetaja olla on
privileeg. Iseäranis kohalikele ettevõtetele,
milliste roll rahastuses siiani ei ole olnud
ülekohtuselt suur (jättes linna ja ülikooli
välja). Miks on kohalike firmade ind kampa lüüa Rakveres, Pärnus või Raplas teistsugune?

Meediasõda jäi ära
Ehk mängis saaga lõppakordis osa
potentsiaalne raskuskeskme raske jaotumine Postimehe sporditoimetuse ja
turundusosakonna/juhtkonna vahel.
Meediaväljaandele pole lihtne olla üheaegselt suurtoetaja ning objektiivne kajastaja.
Sama keelt räägib tõik, et Postimees ise
kajastab loobumisotsust vaid lakoonilise
pressiteate kujul. Asendage mõttes Eesti
Meedia näiteks Tartu Milli, Värska Vee
või SprayPrinter (juhuslikud valikud) ning
Pahvilt ei tuleks silpigi? Võimalik. Ta valmistas Cramo lugu ette, ega leht kummist
ole.
Kas spordiklubi „poole valimine“ Eesti
meediaruumis päädiks sellega, et Delfis ja
Päevalehes figureeriks võidu puhul pealkirjades „Tartu meeskond“ ja kaotustena
„Postimees“? Ei saagi teada.
Igatahes on juhtunus palju küsimusi.
Korvpallisõbrana pole siin kindlasti koht
parastamiseks, vaid üleskutse ärksatele
toetajatele kampa löömaks. Pole me siin
Tartus nii nigelad ühti.
Mida klubil juhtunust õppida õnnestub, eks sedagi näita tulevik. Loodame, et
miski arutu tühisuse pärast ei jäädud ilma
miljonist (vahet pole, kas tukatist või tulisest spordihetkest).
Ülesannet, kuidas kaotusseisu võiduks
pöörata, tuleb ikka spordis ette. Ikka juhtub, et mees annab sõna, võtab sõna. Olgu
posti- või ilma.
Igatahes on täna klubil, mille südamerütmis tuksume, kolm punkti nimes, ent
puudu eelarves.
RASMUS REKAND
korvpallisõber

Elektri tootmine garanteerib arengu
Elekter on Eesti majanduse ja
energiajulgeoleku alustala ja sellega on ohtlik mängida.
Praegune majandusminister Kristen
Michal arvab vääralt, et kriitilist elektrienergia tippkoormust esineb harva ja selle tagajärgi pole vaja ka tulevikus karta.
Samuti on meelevaldne tema kinnitus, et
vajaliku võimsuse puudujäägi kriisi ajal
tagab koalitsioonileppes toodud energia
majanduse arengukava. Minister ei näe
probleemi elektridefitsiidi tekkimises ja
sellega kaasnevas hinnatõusus.
Kui elektrivõimsusest on puudu, siis ei leevenda kriisi ka paberil olev koalitsioonilepe.
Tarbimisele paneb siis piiri kõrge elektrihind
ja kiirelt tühjenev tarbija rahakott.
Eesti Energia jaotusvõrgu missioon
kindlustada ettevõtte tegevuspiirkonnas elektrienergia kättesaadavus kõigile
jaotusvõrgu klientidele soovitud kohas,
mahus ja ajal on justkui täidetud, kuid

ülikõrge hinnaga. Selline lähenemine ei
anna klientidele kindlust luua väärtusi,
parandada isiklikku heaolu ja edendada
elukvaliteeti Eestis.
Energiajulgeoleku kindlus on tagatud
ainult siis, kui tarbitav elekter toodetakse oma riigis, sest kriisiolukordades ei saa
naabrite toele loota, kuna ka neil on siis
elektrist puudu. Alates 2013. aastast ostavad kõik Eesti tarbijad elektrit vabaturult,
kuid kui turuosalised kõik loodaksid katta
tippe naabrite arvelt ilma oma varustuskindlust tagamata, oleksid kõik ühel hetkel ühtlases kriisis.
Paljudel on veel hästi meeles stagnatsiooniaeg, kui eriti külmadel talvekuudel
lülitati elekter defitsiidi korral Eestis välja
mitmetes rajoonides ja linnaosades. Samas
möönab minister, et sisevõimsuste katmiseks variandi A puhul peaks aastaks 2025
juurde tekkima kuus-seitse Enefiti või
Petroteri tüüpi tootmist, mille eelis on, et
need ei maksa tarbijale midagi, sest müü-

vad turule. Selge peaks olema ministrile,
et tasuta ei saa midagi ja kulud kajastuvad
ikkagi tarbijale müüdava elektri hinnas .
Ministri jutu järgi tuleks valitsuse variandi B valiku korral riigil ehitada kaks
Auvere tüüpi elektrijaama, mis tähendaks
tarbijale kogu elektriarve suurenemist 6–8
protsendi võrra. Segadust tekitab ministri
väide, et variandi A rakendamine ei lähe
tarbijale midagi maksma. Veel ühe Auvere
tüüpi elektrijaama ehituse mõte on ennatlik, kuna praegustki ehitatud jaama pole
suudetud korralikult käima saada.
Seejuures on masendav lugeda ,et võrguettevõtte Elering juht Taavi Veskimägi
soovib Eestis kaks korda tootmist kärpida,
mis tähendaks osa elektrijaamade seisma
panekut ja veel suuremat defitsiidi tekkimise ohtu. Vajaliku elektrikoguse planeerimine ainult sisseostul tekitab ohtu nii
majandusele kui energiajulgeolekule.
JÜRI LAURSON
volitatud elektriinsener

nutitelefoniga TASUTA
F-Secure SAFE
turvatarkvara!
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Iga arvuti ja
nutitelefoniga TASUTA
F-Secure SAFE
turvatarkvara!

SINU DIGIPOOD

SONY Xperia M4 Aqua

SAMSUNG Galaxy S7

Soodsaim tolmu- ja veekindel
nutitelefon!

Samsungi lipulaev!

5"

LUKUVABA
Iga arvuti, tahvli ja
nutitelefoniga TASUTA
F-Secure SAFE
turvatarkvara!
kaamera

13 MP

8 GB

2 GB RAM

13 h
685 h

4G

IP 68 tolmuja veekindel

8 x 1.5 GHz

KUUMAKSE
ALATES

Nutitelefonidele ja
tahvlitele anname tasuta
kaasa 6-kuulise ning
sülearvutitele 1-aastase
F-Secure SAFE litsentsi.

12 MP

Kiire ja soodne!

KIIRE JA TÕHUS KAITSE

F-Secure SAFE ei aeglusta teie
seadet ning turvalisust on
võimalik hallata üle veebi.

Avastage, ostke ja tehke
pangatehinguid muretsemata

Lennukat suve!

VÄRVID

15,6”

Intel Celeron
N2840

Windows
10

15,6 "

Quad-Core
A8-7410
2,2-2,5Ghz

Windows
10

4 GB

128 GB SSD

2,3 kg

8 GB

256 GB SSD

2,2 kg

4:45

Intel HD
graphics

garantii 3
aastat

AMD
Radeon R5

6:45

KUUMAKSE
ALATES
KUUMAKSE
ALATES

8.37

100-15IBY

299.99
399.99

HP Pavilion 15
Special Edition

A

energiaklass

Full HD

40"
101 cm

SYMA X12S
Harjutamiseks
algajale!

999.99

29.99

1099.99

40LED5000

600 Hz

USB
salvestus

A+

USB
video

energiaklass

65"
165 cm

34.99

65LED7000

Full HD

USB-

salvestus

KUUMAKSE
ALATES

599.99

YUNEEC Typhoon Q500 4K
Kaasa tasuta
SteadCam käsistatiiv!

99.99

VIDEO

499.99

1590.-

149.99

79.
USB-

ng!

DJI Phantom 4
Parim valik profile!

99

200 Hz

TASUTA!

kaasa arvutimä

13.52

VÄRVID

SYMA X8C
Suurem droon
edasijõudnule

SYMA X5SC

Kui ostad SYMA X5SC
drooni koos lisaakuga,
saad aku 50% soodsamalt!

KRIIMUKINDEL

16.09

Suurepärane – nii väljast kui seest!

Kaitske tervet oma pere
vaid ühe teenuse abil

INTERNETIS
OSTLEMISE KAITSE

KUUMAKSE
ALATES

4G

4 x 2.3 GHz

kaamera

VANEMAKONTROLL

Leidke oma kadunud
mobiil ja kaitske selle sisu

HD kaamera • 6-teljeline güroskoop
tagab stabiilsed manöövrid
• tiivikukaitsmed • LED-tuled
• 360-kraadi salto • juhitav kuni 50 m
• 31,5 x 31,5 x 10,5 cm

22 h
450 h

LUKUVABA

Kaitse häkkerite,
identiteedivarguste ja
muude võrguohtude eest

ASUKOHATUVASTUS

IP 68 tolmuja veekindel

4GB RAM

1440 x 2560

VÕRGUKAITSE

Kaitske oma seadet
viiruste, troojalaste ja
nuhkvara eest

32 GB

5,1"

79

VÄRVID

VIIRUSETÕRJE

Iga arvuti ja
nutitelefoniga TASUTA
F-Secure SAFE
turvatarkvara!

5.

649.99

7.08

249.

99

279.

99

KUUMAKSE
ALATES

23.82

899.

99

999.99

Toome jalgpalli EM-iks teleri tasuta koju! Klick e-poest ja kauplustest ostetud teleritele juunis TASUTA transport!
Tähelepanu! Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 599-eurose laenusumma puhul 24 kuuks fikseeritud intressiga 10,9% algsummalt aastas ja lepingutasuga 24,9 eurot on krediidi
kulukuse määr 27,15%, kuumakse suurus 31,66 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 759,92 eurot ja tarbija poolt tagasimakstav tagasimaksete summa 759,92 eurot.Teenuse pakkuja on AS Bigbank - Rüütli 23, Tartu, tegevusloa numbriga 73. Tutvu tingimustega
lähemalt www.bigbank.ee ning vajadusel pea nõu spetsialistiga.
TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika keskus (6 668 151), Tallinna lennujaam(58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163),
Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168); KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152); RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177);
RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173). Tee ostud kiirelt ja mugavalt meie e-poest: www.klick.ee

Kampaania kestab 07.06.2016 -30.06.2016. Kaupa on piiratud koguses. Kõik pildid on illustratiivsed. Näidatud kuumaksed on arvutatud tingimusel, et järelmaksu lepingu perioodiks on 60 kuud.

199.

599.

99

99

720 x 1280
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Myrakas ja Järvekas tõotavad ka
kalgimad südamed kantrirütmis
põksuma panna. 
ERAKOGU

Palametsa
pajatused

383.

Tinistamisorgia
Luunja südames
9. juulil taaselustatakse
Luunja Roosiaias legendaarne Suvekantri –
möödub ju kõigi aegade
esimesest kultusfestivalist 20 aastat.
Aastatel 1997-2003 kasvas
festival jõuliselt, muutudes
rahvusvaheliseks, seda mitte
ainult esinejate poolest, vaid
ka välispubliku (Läti, Leedu,
Soome, Rootsi) huvi tõttu.
„Kahjuks Eesti ilmaolud korraldajaid kahel viimasel Luunjas toimumise aastal ei toetanud ja nii otsustati aeg maha
võtta,“ meenutas korraldaja
Vello Tellissaar. „Aga nüüd oleme koostöös Luunja kultuurija vabaajakeskusega festivali
taaselustamas.“

Bussist laevani
Lavale astuvad kohalikest
tegijatest ansambel Ummamuudu, Meie Kantrimees, Hot
Shot, Sonimuusikud ja Inerts,
rivitantsutrupid Tiia Suurtee
ja Kaie Segeri juhendamisel.
Päeva ohjab ja lassot keerutab
kauboi Onu Bella, rahvusvahelisust lisab ansambel Tšehhist
– Real American Country Revival. Päris kantri hõngu toovad ema ja tütar Ameerikast
– Joni ja Olivia Harms. Päeva
lõpetab kantridisko.
Lastele on lasteala koos
programmiga, saab süüa-juua,
osaleda loosis. Loomulikult
sõidutab rahvast Luunjas Saksa tallide pererahvas. Tartlased

Aastaaruannete koostamine

Kaluri 2, Tartu
Uus 8, Jõhvi
fmj@fmj.ee
tel 337 0391

Maksu- ja finantsalane konsultatsioon
d

www.fmj.ee

Kvaliteetne raamatupidamisteenus

pääsevad prallele alates kella
16st igal täistunnil Vanemuise
alumisest parklast kantribussiga ning kell 15 Atlantise eest
– laevaga.

Jänkipärasus Tšehhist
Nimekaima artistina teevad oma Ida-Euroopa debüüdi
Oregoni osariigist vanavanemate rantsost pärit ema ja tütar Harmsid. Joni Harms (56)
on osalenud Rodeo Queeni
võistlustel ja alustas muusikuteekonda juba keskkooli
ajal, kui otsustas osa võtta talendiotsingu konkursist 1989.
a aprillis. Tütar Olivia oli kolmeaastane, kui esimest korda
emaga tuuridel kaasas hakkas
käima, saates teda nii lava taga
kui ka laval. Alates 9. eluaastast kirjutab ta laule ja saadab
ennast kitarril.
Tšehhist pärit kaheksaliikmeline Real American Country Revival mängib nimele
sobilikult ainult parimaid
kantrilugusid. „Püüda tuleb
neid õigeid detaile lugudest,
et saaks tekkida see õige õhkkond sellest kõige õigemast
ameerikalikust kantritundest,“ kõlab bändi hüüdlause.
Hot Shot aga viljeleb heliteoseid omaloomingust nüüdisaegse kantrirokini, ja seda
päriselt. End Myrakaks ja Järvekaks tituleerivad mehed on
sündinud, pillid käes, ja ei kannata liigse tagasihoidlikkuse
all, et seda publikulegi näidata.
„Eestimaal pole küll vist ühte-

gi nurgakest, kuhu me erinevate koosseisudega pidu püsti
lööma poleks sattunud,“ kõlas
härrade pöördumine. „Kõik
see on andnud põhjaliku kooli
ja kindla tunde, et suudame ka
kalgimal külalisel tantsukintsu kihelema ja südame soojaks
võluda.“

Kvaliteetne puhkus
Sonimuusikud nimetavad
end hea-tuju-bändiks, mis teeb
muusikat oma lõbuks ja teiste
lõbustamiseks. Inerts on aga
noortest muusikutest koosnev
sõpruskond, keda ühendab
soov pakkuda publikule kvaliteetset muusikat ja toredat elamust. Meie Kantrimees koosneb ootuspäraselt vanadest
kantrimeestest, kel kantrimuusika hinges juba ansambel
BeerGrassi aegadest. Vahepeal
mängivad mehed igasugu bändides, aga kui saabub suvi, siis
on hinges ikka üksainus viis –
jehhuu, kantri!
Ning mõistagi ei saa unustada ka juba 1989. aastal Võrus
loodud ning 1990ndatel hittidega „Kõnõtraat“ ja „Tunnen
ära“ rahvast hullutanud Ummamuudut, kes on tänaseks
välja andnud juba kuus täispikka albumit. Nüüdseks on
asjaosaliste väitel seestpoolt
vaadatuna tegemist viieliikmelise klubi kokkusaamisega:
ühe teadjama pillimehe sõnul
tehakse rasket tööd vaid selleks, et kvaliteetselt puhata.
KAUR PAVES

KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba
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L bis idupiiranguta
garantii
AASTANE

Amservist Hyundai GO!
erimudelid Fair Play hinnaga
Hyundai i20 ja i30 GO! erimudelid kuuluvad nüüd täiesti omaette liigasse. Silmatorkavate
siniste õmblustega sisustus, stiilsed valuveljed ja toonklaasid annavad GO! erimudelitele
sportliku ja noorusliku välimuse. Kiirusta, sest 5-aastase läbisõidupiiranguta garantiiga
Hyundai GO! erimudelid on nüüd saadaval eriti ausa hinnaga - lausa 2000 € soodsamalt!

TUS

US
SOOD

0
0
0
2

Mudelite keskmine kombineeritud kütusekulu
4,3 - 5,7 l/100 km, CO2-heitmed 99 - 132 g/km

Hyundai - UEFA EURO 2016 ametlik partner

amserv.ee
Amserv Turu
Ringtee 32

Telefon: 730 0666
info.turu@amserv.ee

REKLAAMTEKST

Kes on „Edukas Eesti Ettevõte“ ja mida see tähendab?
„Eduka Eesti Ettevõtte“ tiitliga tunnustab Krediidiinfo AS juba kümnendat aastat tublisid Eesti ettevõtjaid, kelle majanduslik seisukord on
suurepärane (reiting AAA), väga hea
(reiting AA) või hea (reiting A).
Krediidiinfo peaanalüütiku Anne-Ly Otsa sõnul on kõrge reitinguga seotud „Eduka Eesti Ettevõtte“
tiitel tugeva ettevõtte tunnus, mille
puhul võib kindel olla, et tegemist
on usaldusväärse koostööpartneriga, kes suudab edukalt majandada
ja täita oma finantskohustusi.
AAA, AA ja A-klassi reitinguga ettevõtteid on Eestis vaid 18 protsenti
kõikidest registreeritud äriühingutest.
Krediidiinfo reiting on ettevõttele antav koondhinne, mis võtab
arvesse maksekäitumist ning majandus- ja finantsnäitajaid. „Paljude suhtarvude risti-põiki läbi
analüüsimine ja mitme aasta finantsandmete kõrvutamine lubab
meil 98-protsendilise tõenäosusega prognoosida ettevõtte käitumist
järgmise 12 kuu jooksul,“ kinnitab
peaanalüütik Ots, „Näiteks pari-

mate klasside AAA või AA reitinguga ettevõtetest ainult üks tuhandest võib sattuda makserakustesse
või pankrotti järgneva aasta jooksul.“

Kuidas firmad kasutavad
„Eduka Eesti Ettevõtte“
tiitlit ja kuldset märki?
„Eduka Eesti Ettevõtte“ tiitel, kui
hea maksekäitumise garantii, on
ettevõttele suureks väärtuseks siis,
kui firma soovib kaasata uut kapitali või osta kaupu-teenuseid krediidiga – tingimused on soodsamad ja
koostööpartnerite ring laiem.
Paljud firmad kasutavad „Eduka
Eesti Ettevõtte“ tunnistust välispartneriga koostöölepete sõlmimisel või hangetel osalemisel, näiteks
eriti populaarne on see ehitussektoris.
„Eduka Eesti Ettevõtte“ tiitliga
käib kaasas kuldne märgis, mida
paljud tunnustuse saanud ettevõtted kasutavad oma kodulehtedel,
visiitkaartidel, töökuulutustel, dokumentidel e-kirja jalustes ja muul

viisil firma igapäevases kommunikatsioonis.
Samuti on kuldse märgi abil kerge
tõendada firma usaldusväärsust ja
finantstugevust teistele ettevõtetele, kes otsivad võimalikku koostööpartnerit näiteks Eesti suurimast
äriinfo andmebaasist E-Krediidiinfo.ee - kuldne märk koos kehtiva
reitinguga on eduka firma nime
taga kohe näha.
„Eduka Eesti Ettevõtte“ tunnustusel on ka emotsionaalne pool näiteks ettevõtte töötajatele. Raamitud tunnistus kontori seinal annab
kindlustunde ja sõnumi - töötad
tugevas ja jätkusuutlikus firmas,
millega kaasneb hea maine, kindel
töökoht ja õigeaegselt väljamakstud
palgad.

Oska vaadata!
Töökohta või koostööpartnerit valides on lihtsaim viis kindlustunde
saamiseks jälgida, kas firma kodulehel või E-Krediidiinfo andmebaasis
(www.e-krediidiinfo.ee) on firma
nime taga „Eduka Eesti Ettevõtte“

kuldne märk.
Krediidiinfo AS on rahvusvaheline krediidiinformatsiooni koguja ja töötleja, kelle põhitegevuseks
on Eesti ettevõtete finantsriskide
maandamine. Krediidiinfo reiting
on välja töötatud rahvusvaheliste
mudelite põhjal ning arendatud ja
testitud Eesti majandusruumis viimase 20-ne aasta jooksul.

12

REKLAAM

Neljapäev, 16. juuni 2016

AJALUGU

Neljapäev, 16. juuni 2016

Nr 24 (156) 16. juuni1994

Rannaläbu kuldajad
Täpselt 22 aastat tagasi ilmavalgust näinud
Liivimaa Kroonika järjekordne number pühendas
esikülje loomulikult kõigi
aegade esimesele Pühajärve Beach Partyle, mille
libeda sulega tindinautijad
suisa Lõuna-Eesti Rock
Summeriks tituleerisid.
Otepää kultuspralle pea
esinejaks oli sedapuhku Rootsi
emigrantide perest pärit eesti
soost laulev tantsijanna Indra
Kuldasaar, kes oli juba 1994.
aastaks Prantsusmaal omajagu karjääri teinud. Just pikakoivalise Indra pärast veeretaski tubli tööinimene tulevase
Kroonika peatoimetaja Ingrid
Veidenbergi hinnangul oma
autorondi talvepealinna poole – erinevatel andmetel nägi
Pühajärve ääres kuni kümmet
tuhandet „muusikasõpra“.
Analüütiku sõnul polnud
vaatamata võrreldamatule lavasõule publik Indra esitusest
sugugi nii vaimutusest kui
kodukootud 2 Quick Startist.
„Pearu Pauluse üsnagi maotud
tümpsulood tõstsid publiku
pinkidele püsti ja iga teine tema
liigutus pani plikad huilgama,
mida aga ei saa kahjuks öelda
supertäht Indra väljakutsuvate
hüüete kohta,“ märgib autor.
Oma rolli võis siin mängida
kauge külalise arrogantsevõitu hoiak: pärast hõiget „Nägemiseni, Kungla rahvas!“ ei
soovinud ta sugugi ajakirjanikega kokku saada ega ka mitte
„Kungla rahvaga“ edasi pidutseda, vaid põrutas mustanahaliste tantsupoistega motelli.
Mõistagi ei saanud karmil
kümnendil ükski rahvapidu
mööda minna eluterve vägivallata. Eeskätt jäid külalistele
meelde ülipüüdlikus valmisolekus seadusesilmad, kes otsekui pidevas häireolukorras
tegutsesid. Politseinike tekst
olevat olnud bravuurne ja võigas kuulata, a la „Lasen gaasi
näkku, kui kohe vait ei jää.“ ja
„Tapan maha.“.
Kultuspidu peeti Pühajärve
ääres kümme aastat, kuni pärast 2003. aastat vagatsejate ja
keskkonnaaktivistide tõttu pill
lõpuks vaikis. Tühimikku hinges
püüab täita igasuvine Pühajärve jaanituli, mis siiski omaaegsete Beach Party reivideni pole
küündinud. Kuldasaar toimetab

Staarametnik Riho Illak uhkeldab moodsa mobiiltelefoni, kiire auto ja siresäärse sekretäriga. 
AIN PROTSIN

Tänaseks unustustehõlma vajunud Indra Kuldasaar
hullutas 1990ndatel matsirahvast kergele ülbusele ja
publiku alandamisele vaatamata.
Prantsusmaa raadioedetabelites
ka viiendal elukümnendil, ent
Kroonika tegi temast viimati juttu alles 2006. aastal.
Veelgi enam tähelepanu kui
vormikad noorteiidolid saab
suvises Liivimaa Kroonikas aga
endine linna kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Riho Illak
– on ju kohe algamas juubelilaulupeo pidustused. Tartu ülikooli haldusprorektoriks saanud
hõivatud härrasmehele ei saa
pahaks panna, et iga natukese
aja tagant silkab ruumist dokumentidega sisse ja välja noor
missifiguuriga neiu. „Katre on
läänepärane sekretär, teda võib
alati usaldada. Ta on saanud
justkui üheks mu pereliikmeks,“
pihib Illak Inno Tähismaale.
Lugejatele pannakse südamele, et Illakut on kõige
lihtsam kätte saada mobiiltelefonil – kuulsite õigesti,
tippametnik on juba 1994.
aastal uude ajastusse astunud
ja kohvermobiili moodsama
ja pisema taskuvariandi vastu
vahetanud. Uhkelt demonstreerib ta ajakirjanikule kõiki
vägevaid võimalusi, mida EMT

pakkuda suudab, näiteks kõne
suunamist soovitud numbrile.
Tagasihoidlikumast killast
pole ka sõiduvahend: 1991.
aasta Audi 100. „Küsimusele,
kellele auto kuulub, jääb Illak
vastuse võlgu,“ märgib uuriv
reporter. „Pika pinnimise peale selgub, et haldusprorektorile
on ametisõitudeks ette nähtud
„null-kuuskümmend-kolm“.“
Illak rahustab samas, et ei näe
vanade autode ülalpidamises
mingisugust mõtet – tavatseb
ju muidu rahuliku jalaga mees
siis, kui peret peal ei ole, pealinnast Tartusse jõuda tunni-pooleteisega.
Kiiruskatsete meister Illak
püsis haldusprorektori, hiljem
direktori ametis 2009. aastani,
mil koondamiskirves talle kompensatsiooniks 800 000 krooni
määras. Uued väljakutsed on ta
viinud kauaaegse kamraadi Jaak
Aaviksoo alluvusse haridusministeeriumi, kus ta ametinimetuse kohaselt pidi koordineerima
investeeringute strateegiat.
Kui autoga otse Pühajärve
või tunni ajaga pealinna põrutamine on jäänud ajalukku,

siis üks sündmus püsib raudnaelana eriti isasemate isendite kalendris: iga kahe aasta
tagant peetav jalgpalli suurturniir. 1994. aastal oli järjekord USA korraldatud maailmameistrivõistluste käes,
millele spordilembene kvaliteetleht terve tiheda külje on
pühendanud.
Ajastule omaselt ülistab ka
Liivimaa Kroonika narkoparun Pablo Escobari rahamägede toel maailma tippu purjetanud Kolumbia koondist, keda
mõõduvõtu eel üheks suurfavoriidiks peetakse. „Alagrupi
võitmine ei tohiks Kolumbiale erilist peavalu valmistada,“
kirjutab analüütik Kalle Tihemets kindlal toonil.
Kuigi sama alagrupi loosimisel sai esimese paigutuse
korraldajamaa USA, on ilmselt
just neil kõige raskem vastastele väärilist vastupanu osutada.
„Jalgpall pole USA-s teadagi
kuigi populaarne spordiala ja
seetõttu ei kuulu ka rahvuskoondis maailma eliidi hulka,“
teab Tihemets. „On ülimalt
tõenäoline, et juba pärast alagrupimänge tuleb kodumeeskonnal pealtvaatajaks jääda.“
Olari Taali naise kombel tagantjärele tark olles on kena
härra Tihemetsale realiteete
meenutada. Vastu kõiki ootusi
murdsid Ühendriigid end kodupubliku rõõmuks kaheksandikfinaali, Kolumbia pidi aga juba
pärast esimest kolme mängu
kotid pakkima. Tagatipuks lõi
kahe kõnealuse tiimi omavahelises kohtumises omavärava kokaiinikuninga nimekaim Andres
Escobar, kes kodumaale naastes
ka kärmelt teise ilma saadeti.
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kampaania kestab 25. juunini

14

TARTUS
UUS! Kvartali Keskuses Riia 2
Zeppelini Keskuses Turu 14
www.popsport.ee
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Uuno Kivilinnast

Aga mina?
Suures presidendivalimiste tuhinas on üks
väärikas kandidaat suisa
kahe silma vahele jäänud.
19. augustil jõuab üks kõva
töörügaja pensioniikka, ehkki tunnen end endiselt 40-aastasena. Siis ongi paras hetk
otsida uusi väljakutseid ja
esitada rahva lemmik Uuno
Pungar riigipeaks.

Sõltumatu sangar
Põhjuseid jagub mitmeid.
Esiteks olen selgelt erakondadeülene kandidaat – mitte
keegi lihtsalt ei soovi mind
enda ridadesse. Olen üha populaarsemaks muutuvas Tartu
Ekspressi kolumnis hurjutanud nii sotse lollaka 800-eurose miinimumpalgalubaduse
pärast kui vedanud vägikaigast endise IRL-ika Erki Noolega, kes ei julgenud minuga
võidu raekoja eest kaubamajani liduda.
Samas olen poliitikas siiski jõudumööda kaasa löönud
– küllap kõik veel mäletavad,
kuidas ma ihuüksi naistepäeval Toompeal selle eest võitlesin, et 8. märts rahva soovide
kohaselt ikka riigipühaks
kuulutataks. Ei suutnud mind
valitud teelt kõrvale meelitada
isegi vana miilitsa Kalle Laaneti odav katse rahvamees šokolaadiga ära osta.
Jah, tookord jäi eesmärgist
pisut puudu, kuid nüüd ongi
aeg asi uues ametis tõeliselt
käsile võtta. Austan naisi väga
(ehkki politsei arvab lõputute
väljakutsete tõttu nähtavasti
teisiti) – on nad ju meid sünnitanud ja pakuvad üldse palju
lusti. Muidugi, presidendirolliga õrnem sugu ikka hakkama
ei saa, see jäägu mulle.

Pole hobune
Mind sobiks võrrelda eelkäija Toomas-Hendrik Ilvesega,
sest ka mina olen juba kolm
korda õnnelikult abielus olnud
ja ka kaks toredat poega sigitanud. Kui palju daame minu
meheau mitteametlikult tunda on saanud, jääb siinkohal
mõistagi saladuseks. Selge on
see, et tegus töömees on iga
riigikorra ajal hinnas.
Siit paistab järjekordne
säästukoht – eksnaine minuga Kadriorgu kaasa ei tule, sest
pole minu kampaaniat toetanud. Talle jäägu kolmetoaline

korter
Jaama tänaval, kust ta
mind niigi juba ammu
välja üritab kangutada. Vähemalt saan omale korraliku ja
stabiilse pinna, jube tüütu on
kohtinguid ainult nädalavahetusele, mil naine maal on,
ajastada.
Kes arvab, et ma sooja koha
peal hirmsat moodi laristama
hakkan, eksib rängalt. Võin
vabalt ka ise lossiümbruse igal
hommikul luuaga üle käia, teist
nii usinat kojameest pole Kivilinn seni veel näinud ja ega ma
Kadriorulegi võlgu jää. Ei maksa karta sedagi, et uus president
maksumaksja raha eest omale
hambad suhu laseks panna –
ega ma hobune pole, et mind
hammaste järgi hinnata.

Sõnavabaduse nimel
Riigikogus aatemehel võimalusi pole, sest seal toetavad
vanad kommunistid kindlasti kameeleonina igale kohale
edukalt sobituvat Siim Kallast.

S e mud
Viktor
Vassiljev ja
Peeter Ernits,
kellega parlamendi ees
prouade eest võitlesime, rääkimata kaunist muusast Oudekki Loonest, on kahtlemata
minu poolt, kuid nende tugikätest jääb väheks.
Hoopis teised on lood valimiskogus, kus väikevaldade esindajad tubli töömeest
raudselt sooja sõnaga meeles
peavad. Eeskätt loodan muidugi Tartumaale, kus terve elu
suuri tegusid olen teinud, kuid
maju on püsti pandud ka Viljandis, Paides ja Türil.
Tegelikult ei ole mul mingit soovi Tartust kui vabariigi
kauneimast linnast lahkuda.
Kahjuks on kaks nõiamoori,
kes ei Eesti ega Euroopa Liidu
õigusest lugu ei pea ja mind
vaikima sunnivad, elu siin võimatuks teinud. Kohtu ähvardusel ma nende nimesid välja
öelda ei tohi.
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KINO

Nüüd sa näed mind 2

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

Puhkusepakett

17.–22.06 kell 10.30, 12, 14.45;
23.06 kell 10.30, 12 Angry
Birds: Kurjad linnud. Film
17.–22.06 kell 15.45 Hologramm kuningale
17.–22.06 kell 10.45; 23.06
kell 10.40 Sipelgapoiss
17.–22.06 kell 21.45 Head
tüübid
17.–22.06 kell 13, 16; 23.06
kell 13 Alice peeglitagusel
maal
17.–22.06 kell 19; 23.06 kell
14.20 X-mehed: Apokalüpsis

KONTSERT
BIG BEN PUB
17.06 kell 21.30 Moro Pig Bänd

17.–22.06 kell 11.15, 13.30;
23.06 kell 10.50 Teismelised
ninjakilpkonnad

18.06 kell 21.30 Rockhound

17.–22.06 kell 18, 20.15; 23.06
kell 15.30 Mina enne sind

16.06 kell 21.30 Mike Smith
(UK)

17.–22.06 kell 18.15, 21; 23.06
kell 14.10 Kurja kutsumine 2

ELLERI KOOL

17.–22.06 kell 14.20, 17.05,
19.50, 22.20; 23.06 kell 14.45
Warcraft: Algus
17.–22.06 kell 22.30 Hommikune seksišokk
17.–22.06 kell 12.30, 14.10;
23.06 kell 12.30 Haldjad

EDISON

18.06 kell 19 Tartu Arsise kellade ansambli juubelikontsert
JAANI KIRIK

NÄITUS
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU
kuni 31.08 Karlova raamatukogu laste fotoringi näitus Kirju
maailm
LINNARAAMATUKOGU
kuni 18.06 ühe esimese eesti
soost kunstfotograafi Mihkel
Tilga isikunäitus Kunstnik sisemise valguse ja kaameraga
aastast 1887
kuni 18.06 Maret Kuura maalinäitus Eksistents

17.06 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund,
esineb Anna Humal (orel)
MAARJA KIRIK

17.–22.06 kell 15.10, 17.30,
19.40, 22.10; 23.06 kell 13.15,
15.10 Nüüd sa näed mind 2

19.06 kell 19 Muusikaline rännak läbi barokkaja Euroopa

17.–22.06 kell 11, 12.40, 16.45;
23.06 kell 11, 12.40 Raks ja
Kolks: Galaktika kaitsjad

VILDE
17.06 kell 20 Ingrid Rabi &
Marvin Mitt

20 aastat kvaliteeti

JUUNI on
SÜNNIPÄEVAKUU!

Puhka kauni
Võrumaa looduse ja ilusa
männimetsa keskel!
Pakett ühele sisaldab:
• Majutus kahekohalises toas 1 öö
• Hommikusöök buffet-lauas
• 2 erinevat hoolitsust valikust
• Spaa- ja saunakeskuse kasutus
• Õhtusöök hotelli restoranis
• R-L tasuta pääse ööklubisse

Hind
alates

39

€

Pakettide täielik valik ja
eripakkumised www.kubija.ee

Männiku 43A, Võru • Tel + 372 50 45 745
info@kubija.ee • www.kubija.ee

Raeoptika

Vali, kas
klaasid või raam
POOLE
HINNAGA!
TARTUS:
Raekoja pl. 1, E-R 9-18, L 10-15, tel 744 1279. TALLINNAS:
Küüni 5b, E-R 10-19, L 10-15, tel 748 4642.
Estonia pst.1/3, E-R 10-19, tel.631 3773.

Kui soovid kindlat töökohta pidevalt laienevas
ettevõttes, siis tule tööle Maximasse!

Tartu Maxima X/XX
kauplused kutsuvad tööle
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- SAALITÖÖTAJAID
Ettevõte garanteerib:
- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE
Saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE. Tel 5556 6239.

REKLAAM
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BUSSI RENT alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja
diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

23. JUUNIL KELL 18-21
RAADI MÕISAPARGIS

TARTUMAA
TRALLAM
KELL 20-01
TARTU LINNA JAANIÕHTU

SISSEPÄÄS PRII!

Täpsem info:

Tartumaa Trallami korraldaja

Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju

Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–22
R–L kl 11–23
P kl 12–22

ja india

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.
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Tel 740 1
restoranhimaalajajutud
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Tänavakivide paigaldus, haljastustööd, piirdeaiad, väravad.
Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

2-toal korter (heas korras, 2/5,
47,4 m², rõdu, läbi maja) omanikult. Tel 5554 0831.

Maja Jõgevalt 5 km või vahetada 1-2-toal ahik korteri vastu
Tartus. Tel 5598 2175.

Vundamendi hüdroisolatsiooni- ja soojustustööd, sokli
viimistlus. Raudkäpp OÜ,
tel 5568 2671.
Aukude puurimine postvundamentidele (palkmaja, terass).
Tel 509 3454,
www.vahvameeskond.ee.
Betoonpõrandad, vundamendid, plaatimistööd. Tel 5634 5782.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Energia, vesi,
küte. Tel 5820 2040.
Ehitus- ja viimistlustööd
(eraisik, firmad, KÜ jms). Akende,
uste paigaldus. Pikaajaline
kogemus, hinnad soodsad.
Garantii! Tel 510 0645.

Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Vee- ja tehnosüsteemi paigaldus. Garantii.
Tel 5820 2040.

MATERJAL
Liiv, kruus, killustik, muld.
Tel 5821 2229.
Liiva, kruusa, killustiku müük
koos transpordiga. Tel 5689 8092,
Dampertrans@gmail.com.

2-toal korter Tiigi tn (stiilselt ja
kvaliteetselt renov, 52,3 m², kõrged laed, läbi maja planeering,
kivimaja, pargi vastas).
Tel 525 7647, Eneken Tikk,
www.aabakv.ee

Müüa killustikku kohaletoomisega. Tel 513 4597.

Ehitus, remont, aiamajad,
terrassid. Pikaajaline kogemus.
Tel 5622 9840.
Ehitus, remont, viimistlus, lammutus, katusetööd. Lõuna-Eesti
piirkond. Tel 5858 6953.
Fassaadid, katused, plekitööd,
sisetööd jm ehitustööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee,
www.ramest.ee
Fassaadide
soojustamine,
renoveerimine,
üldehitustööd.
Tel 5559 7067,
www.virton.ee
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Kütte- ja ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.
Miniekskavaatori rent ja
kaevetööd. Tel 511 5786,
www.miniekskavaator.ee.

Plaatimistööd ja sanitaarruumide väljaehitamine, kapitaalremont ka täislahendusena.
Hinnad al 10 €/m². Garantii
kuni 5 a. Tööpiirkond Lõuna- ja
Kagu-Eesti. Tel 515 0223,
Plaadisepad@mail.ee.

Müüa kottides puistevilla käsitsi
soojustamiseks koos transpordigaKorterid,
Tartus jamajad,
lähiümbruses.
Tel
majaosad
527 9863.
Tartus ja maakonnas.

KINNISVARA MÜÜK

2-toal renov korter rahulikus
Pilka külas Tartust ca 7 km (2/2,
43 m², ahik, saun, uus elekter ja
torustik, vabaneb kiiresti, 29 000
€). Tel 5624 2181, Margit Vähi,
www.aabakv.ee

3-toal korter kesklinna lähedal
Kastani tn 67 (kaunilt renov, 83
m², 2/2, kõrged laed, ahik, õhksoojuspump, saun, köögimööbel). Tel 525 7647, Eneken Tikk,
www.aabakv.ee

Vajatakse vaarikakorjajaid.
Transport. Samas vajatakse
müüjaid turule. Tel 5698 5765.

Osta jõega piirnev krunt Roiul
(2776 m², 17 990 €).
Tel 5354 1283, Katrin Kuusma,
www.aabakv.ee
Suvila Kriimanis (suur, hästi hoitud, vesi majja toodud, garaaž,
38 000 €). Tel 5392 8366, Diana
Hein, www.aabakv.ee

Talu Võrumaa, Antsla vald,
Kollino küla (eh 1885, üp 147,4
m², krunt 34 382 m², ahiküte,
saun, tiik, heas korras, 39 000 €).
Kutseline maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 7868 080,
www.aadlivillakv.ee
Väike palkmaja hooldatud
4665 m² kinnistul Tartust 20 km
(26 000 €). Tel 5552 1724, Tiia
Hein, www.aabakv.ee

KINNISVARA OST
1-2-toal remonti vajav korter
Tartus, vana talukoht ja metsamaa. Tel 5917 3602, tartu@solo.ee.

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

Kööktuba või väike korter.
Tel 5612 6628.

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Mugavustega korter.
Tel 5351 7270.
Noor pere otsib Tartust kuni
20 km maakodu. Võib vajada
remonti. Soovitavalt otse omanikult ja ei vaja panka.
Tel 5623 6953.
Maja või eraldi sissekäiguga
ahiküttega korter Tartus. Kiire.
Tel 5598 2175.
Rem vajav korter Tartu linnas.
Tel 56 503 503, Marko.

ÜÜRILE ANDA

Terrassid, betoontrepid,
puitfassaad jne. Tel 5608 5675,
www.ehituspuusepp.ee.

2-toal ahik renov korter Jaamamõisa tn (44,2 m². 66 000 €).
Tel 5558 5567, Kristi Vaikmets,
kristi@aabakv.ee, www.aabakv.ee

Tööpakkumine nädalalõppudeks meesterahvale tehnilisel
alal. Tel 551 0559.

PÕLLUNDUS

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv
30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Müüa hobusesõnnikut (30 kg
kotid, 4.50 €/kott). Tel 5647 6281.
Müüa murumuld 6 €/m³, kasvuhoone muld 8 €/m³, täitepinnas
4 €/m³. Tel 5385 3814.
Sorteeritud männikooremultš
suurusega 0-20 ja 20-50 mm.
Lahtine ja pakitult. Tel 526 1028.

RIIDED

Kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

Maja Tartus või selle ümbruses.
Tel 5811 3422.

Kaunis uus kodu suurel kinnistul
4 km linna piirist Haaslavas
Männi tee 7 (kinnistu 3760 m², üp
185 m², 6 tuba, saun, gaasiküte,
soojustagastusega vent süsteem,
köögimööbel). Tel 525 7647,
Eneken Tikk, www.aabakv.ee

Korralikule bussijuhile (35-60 a,
kohusetruu, vajalik vähene inglise k oskus). Tel 5615 5755.

Oh seda õnne – 3 tuba vaid
87 000 €, peaaegu Tartu kesklinnas (ahiküte)! Tel 5354 1283,
Katrin Kuusma, www.aabakv.ee

3-toal ahik korter Tartus (võib
vajada remonti, hind kuni
55 000 €). Tel 5354 1283,
Katrin, katrin@aabakv.ee.

Ahik korter Valgas (2/2, kivimaja,
vann, 3900 €). Vahetusvariandid.
Tel 5196 3718.

Firma vajab kvalifitseeritud
maalreid. Tel 505 1059.

Tartu maakonnas asuv puidutööstus pakub tööd tootmises
erinevatel ametikohtadel.
Tel 733 7640 (personalijuht),
info@lasita.com.

4-toal korter Kannikese 33 (5/1,
74,6 m², toad eraldi, pakettaknad,
keskk, maja otsaseinad soojustatud, soodsad kõrvalkulud,
69 000 €). Tel 5624 2181, Margit
Vähi, www.aabakv.ee

4-toal korter Mõisavahe 34 (77,7
m², heas korras, eraldi toad, 2
rõdu, parkett, PVC aknad, uus
köögimööbel). Tel 525 7647,
Eneken Tikk, www.aabakv.ee

(juhtidele korter Lübeckis).
Heale juhile hea palk!
Tel 507 3000, allain@akaruse.ee.

Maja Ülenurmes suurel 1975 m²
kaunilt haljastatud kinnistul (ehit
2003, üp 140 m², 1-korruseline,
4 tuba, saun, panipaik, auto
varjualune, gaasiküte, kamin,
köögimööbel, garderoob). Tel
525 7647, Eneken Tikk,
www.aabakv.ee

Ahiküttega korter.
Tel 5351 7298.

1-toal korter kesklinnas (31 m²,
5/5). Tel 5340 9996.

A. Karuse AS (Valga, Rükkeli 4)

pakub tööd rahvusvaheliste vedude
autojuhile Eesti-Euroopa-Eesti ja
Euroopa-sisestel vedudel

Lisatöö pensionärile autoparklas (valvur-müüja). Tel 5354 1882.

3-toal korter Ravila 40 (sissekolimiseks vaba, 5/5, 66 m², toad
eraldi, pakettaknad, rõdu,
65 900 €). Tel 5624 2181, Margit
Vähi, www.aabakv.ee

1-toal korter kesklinna lähedal
Võru tn 100 (2007. a maja, 27,5
m², 3/3, parkimiskoht, panipaik,
köögimööbel). Tel 525 7647,
Eneken Tikk, www.aabakv.ee

2-toal ahik korter Kase tn (45
m², puumaja 2/2, 52 900 €). Tel
5558 5567, Kristi Vaikmets, kristi@
aabakv.ee, www.aabakv.ee

Tõstukijuhi koolitus. Soome
tööohutuskaart (roheline kaart). Tuletöökaart. Tel 508 8225,
524 6691.

Tel 514 2173

Kinnisvarateenused aastast 1997

Siseviimistlus- ja remonditööd.
Ka väiksemad paigaldus- ja
parandustööd. Tel 5606 4572.

Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

Tel 7 420 240
5887 0888
www.robinson.ee

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
1-toalmüümisel
ahik renov
Kuu tn
ja korter
üürimisel.
(23,7 m², puumaja 2/1, kaasoKaiaianurk,
Persidski,
5190
3394
mand,
46tel
500
€). Tel
Gert Suik,
tel 515 3773
5558 5567,
Kristi Vaikmets,
kristi@
742 0240www.aabakv.ee
• www.robinson.ee
aabakv.ee,

KOOLITUS

KÜTE

742 0240 • www.robinson.ee

Sanitaar- ja kapitaalremont.
Elektri- ja san-tehnilised tööd.
Ehitus- ja lammutustööd. Tel
5837 2544.

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

2-toal mug korter Turu 11 (üp
43,2 m², 2/5, korter ja maja renoveeritud, keskküte, dušš, köögimööbel, 69 900 €). Kutseline
maakler Sirle Uiga, tel 526 4198;
786 8085, www.aadlivillakv.ee

Aitamedekoorid
kinnisvarajm
Ornamendid,
müümisel
ja vineerist
üürimisel. jm.
detailid
puidust,
E-post:
info@cnctood.ee,
Meelis
Karu, tel 511 5949
www.cnctood.ee
Ene Lina, tel 504 8379

Plekitöökoda Tartus Tiigi 80
hoovis: aknaplekid, ääreplekid
jm. Tel 516 6152,
info@plekitood.eu.

Puusepatööd, üldehitus, siseviimistlus. Tel 5749 4994, e-post
ragan@ragan.ee.

Maja Haaslava v Kriimani järve
kaldal või vahetada korteri
vastu Tartus. Tel 5383 6343.

Kööktuba Vaba tn (16 m², ahiküte, WC koridoris). Tel 503 1946.

ÜÜRILE VÕTTA
Otsin 3-toal üürikodu Tartus
uues majas. Tel 5354 1283, Katrin
Kuusma, www.aabakv.ee

Kask, lepp 30, 40, 50 cm. Vedu
Tartus tasuta. Tel 557 6177,
www.kuttepuud.com

Kasumetsa küttekontor. Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee.
Kivisüsi. Juuni lõpuni soodushind 156 €/tonn (vana hind 174
€/tonn). Hind sisaldab käibemaksu. Tila küla, Tartu vald, Tartumaa. Tel 735 1420, 516 8518.
Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Küttepinnud: kask, lepp, haab.
1 pakk on 3 m pikk ja sellest saab
3 rm küttepuid. Tel 526 1028.
Küttepuud lahtiselt ja võrgus.
Tel 5683 3404.
Müüa 30 cm küttepuid (kask,
mänd) 40 l võrgus. Hind alates
2 €/tk. Tartumaa, tel 510 9337.
Müüa kase ja männi küttepuid
40 l võrkudes. Tel 510 9337.
Müüa küttepuud (lahtiselt,
kottides, kuivad, märjad).
Tel 504 6111.
Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

LOOMAD
Maimud, tuurakala, valge
amuur, karpkala, forell jm. Info
ja müük tel 5900 0106,
www.maimud.ee
Tasuta ära anda kassipoeg.
Tel 528 4987.

PAKUN TÖÖD
Astri Köök OÜ pakub tööd
salatikokale. Koka kutse ei ole
vajalik. Graafik nn „pikk ja lühike“
nädal, vahetus 7:00-19:00.
Täpsem info telefonil 5301 7017.
CV palume saata meilile terje@
astri.ee või aadressil Riia 195c,
51014 Tartu.

Helena Lastekaubad Kalda tee
24 Tartu. Suurim ja soodsamate
hindadega Disney originaalriiete ja lastekaupade pood
Lõuna-Eestis. Kleidid, T-särgid, dressipluusid ja -püksid,
ujumisriided, komplektid ja
palju veel.
Jõe butiigis beebi- ja lastekaup.
Vaata meid ka Facebookis ja
mängi auhinnamängu! Soola 10
Jõe butiigis kasutatud rihmad,
vööd, kingad, käekotid, jpm.
Soola 10 (avaturg), E-P 9-17.
Jõe butiigis nii suve- kui
lõpukleidid, püksid, seelikud,
tuunikad jpm. Soola 10 (avaturg)
Odavad rõivad, Kastani 121.
Müügil rattariided, päevitusriided, lühikesed püksid jpm. E-R
10-18, L 10-15.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Autoremont Tartus. Sõiduautode, kaubikute ja haagiste
remonditööd, veermik, mootor, elektritööd, diagnostika,
õlivahetus, rehvitööd, generaatorite ja starterite remonditööd. Tel 5853 3080.
Summutite remont Tartus. Tel
5853 3080.
Sõidukite keretööd, taastamine ja ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

TEENUSED
Abi san-tehnilistel töödel. Tel
735 3777, 5566 1888.
Akende ja uste hooldus ning
remont. Soovi korral paigaldan
ka aknaid. Tel 5698 1284.
Armin Puit OÜ valmistab eritellimusel puidust uksi ja aknaid.
Tel 529 5312,
arminpuit@gmail.com
Arvutiparandus ja hooldus.
Lisa: marvutiabi.weebly.com ja
tel 5689 7375. facebook.com/
MArvutiabi
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Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

Raamatupidaja pakub teenust,
arve asutuselt. Tel 5569 0228,
katnurk@gmail.com.
Raamatupidamisteenus MTÜ,
OÜ ja KÜ-d. Varasemate perioodide korrastamine.
Tel 5348 0852.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Jalgrataste müük, hooldus ja
remont Tartus. Master Sport OÜ,
Aardla 6b, tel 659 1109,
www.mastersport.ee
Kaubaveod ja kolimisteenused
(8 €/tund, väljaspool linna 0,30
senti/km). Tel 522 5196.

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB • AUX
konditsioneer • istmed reguleeritavad • kõrge

info@aurel.ee • 511 6923
aurel.ee/buss Rendiauto

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Elektritööd eraisikutele ja ettevõtetele! Tel 513 7844. Vajadusel
tuleme välja 24 h ööpäevas.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Auto ja kaubiku keretööd, taastamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Tel 5638 1774.
San-tehnilised ja elektritööd.
Ummistused, veeavariid, boilerid, potid, kraanid jne.
Tel 5621 7955.
San-tehnilised tööd.
Tel 5660 1567.
Soodne fekaalivedu (ka L ja P,
24/7) Tartus ja Tartumaal. Tel
5340 2060.
Soodne fekaalivedu.
Tel 5382 8791.

Ehitus ja renoveerimine. Vundamendist katuseni. Kvaliteetne
garantiiga teostus.
Tel 5820 2040.
Elektri- ja remonditööd.
Tel 551 5988.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamine, süvendamine ja
remont. Rõngaste vahetamine
ja kaevupealsete ehitus.
Tel 557 4792.

Kleebiste valmistamine.
Vaba 38a, Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee

Sõidukite keretööd, taastamine, ümberehitus. Uued ja
kasutatud detailid.
Tel 504 0334, allroads.ee.
Taastan digitaalselt vanu fotosid. Hind soodne. Tel 5839 2556.

Kodused elektritööd.
Tel 735 3777, 5566 1888.

Teen torutöid ja pisemaid remonditöid. Tel 5333 2131.

Korstnapühkija Tartus, Põlvas,
Elvas jm, ka maakondades.
Ametlik korrasoleku akt.
Tel 5191 6605.

Terrasside hooldus. Terrasside,
varikatuste ja kuuride ehitus.
Tel 5303 1609.

Autobussi teenused (sh Venemaa) 52-, 50-, 29-kohalise
bussiga. Tel 5373 8770,
www.noobelreisid.eu

Abi alkoholisõltuvuse korral,
98%. Hiina meditsiin. Tartu, Ly
Chini OÜ, eesti ja vene k, vajalik
reg tel 505 8381.
Meesmassöör pakub lõõgastavat massaaži (klassikaline, spordi- ja kupumassaaž). Leevendab
nii selja- ja kaelvalusid kui ka
stressi. Tel 5821 4481.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Ootan teid aadressil
Elva, Kesk 9. Registreerimine tel
5360 9798.

TUTVUS
44 a vaba mees, sportlik, ei
suitseta, tutvub 37-47 a vaba
naisega kooselu eesmärgil. Tel
5665 8297.
54 a vaba loodushuviline naine
Tartust soovib tutvuda sobivas
vanuses mehega, et olla koos
jaanipäeval, sobivusel kauemgi.
Tel 5740 5125.
61 a majaga naine Peedult tutvub autoga sõbraga, kes soovib
elada minu kodus. Tel 5569 9574.
Korralik naine (mat kindl) soovib
leida enda kõrvale 60-70 a härrasmeest. Tel 5615 5755.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid. Tel 5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika
(ka nõuka perioodist). Muuda
kasutuna seisev kunst rahaks! Tel
5649 5292.
Ostame vanavara, kulda ja hõbedat hea hinnaga! J. Kuperjanovi 62, Tartu, tel 5815 0312.
Ostan münte, medaleid ja
paberraha. Tel 550 2073.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami/raamatud. Tel
5649 5292.
Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale, raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.
„Seiklusjutte maalt ja merelt“
sarja raamatud (55 tk), hind kuni
190 €. Tel 5663 9310.
Vanad nõukogudeaegsed ja
muud retrojalgrattad. Hinnaks
kuni 10 eurot. Tel 5562 0890.

Väikest kasvu normaalkaalus lasteta naispensionär Tartust ootab kõnet vabalt üksikult 65-72 a
mehelt, kel jätkub vaba aega, et
olla teineteisele toeks ja tuua ellu
pisut rõõmu ja soojust. Elukohta
ei vaheta. Tel 5331 7715.

MÜÜK
Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Autoklaaside toonimine/kiletamine. Vaba 38a, Tartu, tel
5456 6333, www.alivinauto.ee

TERVIS
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Veneaegne fototehnika. Tel
5872 5458.

Koolilõpu kingituseks müüa
õlimaale. Tel 508 7457.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Korstnapühkija. Korralik töö ja
tehtud tööde kohta akt. Helista
TahmaToomasele tel 5347 4363.

Firma võtab hooldusele surnuaiaplatse, elamuid, krunte,
õuealasid. Tellimine tel 509 0750.

Korteriühistu raamatupidamine, revisjon. Tel 735 3777,
5566 1888.

Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.
Vedu ja kolimine, ka klaverid,
utiliseerimine, laadijad.
Parim hind. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee
Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.

Meevurr (tsinkplekist, kolmeraamiline, käsiajamiga), taru kaal ja
käikudega poistejalgratas Optima. Tel 734 6382, 5388 7102.

OST
EW-aegsed kohvikannud,
vaasid, tuhatoosid ning Lorupi
sildiga klaasnõud. Raha kohe!
Tel 5649 5292.
Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.

Veneaegsed naiste ehted (sõled, prossid, preesid, sõrmused,
käevõrud, kübaranõelad, käekellad jne) ja merevaigust kaelakee
(lihvitud vana kee eest tasun kuni
600 eurot). Huvitavad ka vanad
nõud, kujukesed, käsitöö
raamatud, seinamaalid ja palju
muud! Alati hea pakkumine ja
aus asjaajamine.
Tel 5639 7329, Liina.

VABA AEG
Veotakso. Tel 501 5312.

Autoklaaside vahetus, parandus, kahjukäsitlus. Vaba 38a,
Tartu, tel 5456 3333,
www.alivinauto.ee

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee
Hekkide pügamine, (vilja)puude hooldus-lõikus. Tel
5699 9884, laur@puujuuksur.ee.

Boileri puhastus, paigaldus.
San-tehnilised tööd.
Tel 507 2387.

Vihmaveerennide puhastus ja
hooldus. Tel 5562 0890.
Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5686 1771, www.niitmine.ee.
Muru niitmine, trimmerdamine
ja muud haljastustööd. Tel
5341 2026, www.gramina.ee
Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Kaevan ja puhastan tiike. Erinevad kaeve- ja pinnasetööd.
Tel 5645 1927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee
Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine. Tel 735 3777,
5566 1888.
Decovar OÜ teeb Teile vajalikud
ehitus-, ventilatsiooni- ja torutööd. Külastage www.decovar.
ee ja küsige hinnapakkumist.

Viime tasuta ära teie terved
terved ja korralikud seisma
jäänud riided, kodutarbed ja
väiksemad mööbliesemed, k.a
lauad. Tel 5647 9101.

Kardaanide remont.
Tel 513 8317, 5612 7270.
Katlamajade ehitus, remont ja
hooldus. Tel 735 3777,
5566 1888.

Igasuguse vanavara ost hea
hinnaga. Pakkuda võib kõiki
esivanematest jäänud asju! Tel
5649 5292.

Kaardid ennustavad!
Tel 900 1727, 24 h, ennustus.ee
Kandlemuusika, laulud või
Simmaniduo Su peole! Info
www.simmaniduokannel.eu ja
tel 504 3202.

TÕNU SILLO
kiviraidur

Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, kändude freesimine.
Töö kiire, korralik ja soodne!
Töötame ka nädalavahetustel!
Tel 5559 3732.
Polsterdame uksi. Tel 5370 3971.

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

Viin ära teie vana auto või vanametalli, vajadusel võtan auto
arvelt ka maha. Mõne auto eest
võin maksta. Lennart,
tel 5902 1205.
Ehitus ja renoveerimine vundamendist katuseni. Vee- ja tehnosüsteemi paigaldus. Garantii.
Tel 5820 2040.

Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237

Koguja ostab uuriripatseid (kuni
300 €/tk). Raha kohe kätte. Kõik
pakkumised oodatud!
Tel 5649 5292.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Kadri Külaots kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Reporter: Kaspar Aug kaspar@tartuekspress.ee
Reporter: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

Tartu • Teguri tn. 39 • Mööblikeskus
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00

tel.: 776 0201
tel.: 59 123 302
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KOMPLEKTID
265*172*73

VEDRUPLOKK

499.275*225*98

TOPELT VEDRUPLOKK

799.-

3+1+1

VEDRUPLOKK

al.

100*100*100

3+1+1

1149.220*85*90, m/k 193*125

VEDRUPLOKK

235*220

VEDRUPLOKK

699.-

210*100*100

569.-

81*80*95

3+2+1

*Pilt on illustratiivse tähendusega

NURGADIIVANVOODID

180*94*80

VEDRUPLOKK

220*94*80

120*94*80
275*190

VEDRUPLOKK

595.-

DIIVANVOODID VEDRUPLOKIGA

219*98

169.-

SEKTSIOONID

al.

värvid:
valge ja must

KUŠETID

139.-

205*120

VEDRUPLOKK

VEDRUPLOKK

69.-

al.

al.

189.-

POCKET

al.

69.- 123.-

LAI VALIK
SUURUSI

237.-

199.-

al.

120*216*62

ESIK

90*200

150*210*58

399.-

RIIDEKAPID

350*202*54

159.-

85.-

VEDRUMADRATSID
BONELL

90*198

KÖÖGINURK

199.-

305*203*53

299.-

599.-

VOODI

115*185

180*200*60

LAI VALIK DIIVANVOODEID OTSE TOOTAJALT
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229.-

al.

229.-

109.-

